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 Како сада ствари стоје оснивачи некадашњег опозиционог Савеза за Сбију на изборе ће
ићи у три колоне, док ће свеукупна опозиција имати и више колона.

  Колико год да је колона бирачи би то морали да знају што пре јер убрзо креће и
кампања, каже за Данас истраживач Института за политичке студије Дејан Бурсаћ, док
Јанко Веселиновић, председник Покрета за преокрет, поручује ће увек бити солиста али
да уколико у групи партија у којој су тренутно ССП, ДС, ПЗП и ПСГ буде пет или шест
субјеката, остали неће бити вредни помена.   

Будући да ће ових дана, најкасније до краја октобра бити познато да ли и остале партије
из такозванњ бојкот опозиције излазе на изборе, поставља се питање да ли ће и до тада
бити јасно и колико ће опозиционих колона бити.

  

Двери су прве одлучиле да изађу на изборе, али за сада немају партнере, па сами чине
једну колону.

  

Иницијатива Не давимо Београд из зелено-левог блока у којем је и Заједно за Србију,
одлуку о изласку на избе саопштава 20. октобра.
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Злено-леви блок биће, како сада ствари стоје, друга колона.

  

А до краја месеца ће се о изборима изјаснити и трећа колона у којој су сада ССП, ДС,
ПСГ и ПЗП, али и Народна страна која је већ виђена у тој колони.

  

На опозиционој сцени се шушка да би и чланови неформалног удружења
интелектуалаца „Скупштина слободне Србије“ могли бити део те приче. Договор је
међутим, како нам је речено, да се о потезима ССС јавно не говори док одлука не буде
донета.

  

Јанко Веселиновић, председник ПЗП, за Данас каже да ће постојати једна колона.

  

– Ако у овој колони (ССП, ДС, ПЗП и ПСГ) буде пет или шест субјеката остало неће бити
вредно помена и биће смешно звати их колоне. Биће увек солиста. Неких који су
Вучићеви а неких који су просто „самодовољни“. Бирачи ће то убрзо видети. Дакле биће
једна колона за и једна колона против Вучића – каже он и позива истинску опозицију да
буде део јединствене колоне.

  

Дејан Бурсаћ каже да је већ крајње време да опозициони чиниоци објаве ко иде на
изборе, а ускоро и да се постигне договор у којим колонама.

  

– Избори су за шест месеци и за очекивати је да кампање ускоро почну. Мало причу
кваре локали избори у Неготину где су локални одори ССП, Двери и ДС објавии бојкот
јер сматрају да не постоје услови. Можда чекају да прође тај 17. октобар и избори да
виде каква ће бити реакција опозиционг јавног мњења па да објаве евентуално излазак
на изборе – каже Бурсаћ.

  

Када је реч о колонама, он указује да ту има различитих мишљења.

  

– Зеленовић и Не давимо Београд дефинитивно иду у јендој колони. Двери ће пробати
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саме или у неку другу колону са десницом. ССП, ДС, ПСГ, ПЗП јесу колона само је
Народна странка непознаница. Али се види да заговарају јединство, иако је било сукоба
јер самостално тешко могу до цензуса. Биће три колоне од оснивача СЗС, али видећемо
још. Време истиче и морали би што пре да објаве јер кампања ускоро креће. Ако мисле
да буду озбиљни такмаци власти, било би добро да гласаче обавесте о томе – закључује
Бурсаћ.

  

Када је реч о опозиционим партијама које су изашле на прошле изборе, још увек није
сасвим јасно ни са ким ће или ће пак самостално, у својој колони, група формирана око
СДС и Нове странке.

  

ДСС и ПОКС су формирали коалицију НАДА и они су тренутно такође једна посебна
колона.

  (Данас)  
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