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 У међустраначком дијалогу под покровитељством Европских парламентараца неће
учествати посланици опозиције окупљени око Савеза за Србију, али ни посланици
Српске радикалне странке.

  

Дијалогу ће присуствовати владајућа Српска напредна странка, а учешће у разговорима
најавио је, поред осталих, и Ђорђе Вукадиновић, независни посланик који је објаснио
да жели жели да допринесе смиривању тензија и да није време да се политичари играју
јарца на брвну с обзиром да је друштво у озбиљном проблему.

  

Он је рекао да се преставници власти понашају као да је све нормално и у реду, али да 
„није у реду и није нормално да поред живог паламента и председнице скупштине два
бивша члана европског парламента посредују између власти и опозиције“, као и да је то
индикатор озбиљне кризе. 

  

“Треба да се разговара, народна Скупштина је место где треба да се ти разговори воде,
а то што треба да дођу страни представници да нас приведу дијалогу држећи нас као
дечицу за руке, или за уши, говори колико атмосфера у друштву није нормална“, рекао је
Вукадиновић и додао да уколико нема дијалога у Скупштини он се излива на улице, са
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последицама какве за сада можемо да видимо преко телевизија из других земаља у
свету, „али никада се не зна када може да се прелије и на наше окружење“.

  

Војислав Шешељ, лидер Српске радикалне странке навео је, међутим, да не жели да
учествује у разговорима у којима посредују странци, иако има доста разлога да се уреди
изборни процес.

  

Бошко Обрадовић: Померити термин избора с пролећа на јесен 2020.

  

„Немам намеру да учествујем где год да посредују странци. Ми се залажемо да се води
дијалог власти и опозиције у коме ће учествовати све парламентарне странке, а има
пуно разлога да се то уради пре избора, али да ми странци воде главну реч у таквој
расправи – то не могу дозволити. И Бошко Обрадовић, лидер Покрета Двери навео је
на конференцији за новинаре у парламенту да је делегација Европског парламента
добродошла у Србији, али да су опозиционари окупљени у Савезу за Србију спремни с
њима да разговарају само о померању изборног термина. Он је поновио свој став да је
битно померити термин избора с пролећа на јесен 2020. године као и нужност
формирања техничке владе на примерима Црне Горе и Северне Македоније.
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Обрадовић је прецизирао да СЗС неће учествовати у дијалогу представника власти и
опозиције са посредовањем из Европске уније јер је реч о „лажном дијалогу“.“Нећемо се
појавити јер не признајемо позив председнице Скупштине Србије Маје Гојковић чију
оставку тражимо због урушавање српског парламента“, казао је Обрадовић.

  

Александар Мартиновић, шеф посланичке групе СНС рекјао је у пареламенту да ће
СНС учествовати на свим разговорима о изборним условима и да је спремна да прихвати
сугестије, како би услови били бољи и како би било чија изборна победа 2020. године
била чиста.

  

Навео је да СНС од почетка прихвата разговор са свима и жели да чује аргументе који
би довели до бољих изборних услова, као и да им не смета када дође неко из Европске
уније, јер се од њих може много научити о демократији.

  

“Циљ СНС је да оној странци која победи на изборима 2020. године нико не може то да
оспори и каже да је радила нешто незаконито”, рекао је Мартиновић.

  

(Данас-НСПМ)
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