
Нови избори на Вождовцу
петак, 14 август 2009 18:13

Без кворума на Вождовцу. Наставку конститутивне седнице присутвовало 27, од укупно
56 одборника. Нови избори биће расписани у року од месец дана. ДС: Странке на
локалу трпеле притиске својих централа. Опозиција: За понављање избора одговорна
Демократска странка. Г17 плус најавио да ће на нове изборе изаћи самостално.

  

Грађане Вождовца очекују још једни избори, трећи у последњих годину и по дана, јер ни
у наставку конститутивне седнице у тој општини није било кворума.

  

У наставку седнице утврђено је да нема услова за даљи рад, с обзиром на то да је у сали
било присутно 27 одборника, од укупно 56.

  

Тиме је истекао рок од два месеца, колико је предвиђено за конституисање власти.

  

Председавајући Сава Шкундрић из СПС-а, након констатовања да кворума нема,
намеравао је да на гласање стави поновно одлагање конститутивне седнице, али су
између осталих, одборници СРС-а негодовали.

  

Шкундрић је одмах затим објавио да су стечени услови за расписивање нових избора на
Вождовцу.

  

Уочи седнице ниједна странка која је освојила мандате у Скупштини те општине није
саопштила да је обезбедила потребну већину за избор председника и секретара СО
Вождовац, чиме би се завршило конституисање те скупштине општине.

  

Председник општинског одбора ДС-а Бранко Арсенијевић изјавио је да је "више него
очигледно које су странке на локалу трпеле притиске својих централа да се не направи
другачија коалиција од оне у Земуну".
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Арсенијевић је новинарима у општини Вождовац рекао да су на конститутивну седницу
дошли представници градских одбора СНС и ДСС и да зато "локални одбори тих
странка нису успели да дођу до речи".

  

Арсенијевић је захвалио коалицији СПС-ПУПС-ЈС, као и ЛДП-у и Листи за толеранцију,
на њиховој доследности.

  

Шеф одборничке групе СПС-ПУП-ЈС Сава Шкундрић рекао је да је та коалиција до краја
инсистирала да у Скупштини општине Вождовац буде формирана већина, али и да сноси
део одговорност што се то није догодило.

  

Шкундрић је рекао да очекује да ће на новим изборима грађани препознати ко је
одговоран за то што општинска власт није формирана и ко се неодговорно понашао.

  

Ратко Буквић из општинског одбора ЛДП-а рекао је за ту партију "никаква подршка није
била прихватљива, сем оног блока који је владао до дана када су расписани избори у
општини Вождовац".

  

Међутим, представници опозиције сматрају да одговорност због понављања избора на
Вождовцу сноси Демократска странка.

  

Шеф београдског одбора ДСС-а Андреја Младеновић сматра да је одговорност на ДС-у,
јер је та странка "вршила притисак на СПС да не формира већину са СНС-ом и
народњацима".

  

Младеновић је изнео низ критика на рачун ДС-а истичући изјаве којима је, како тврди,
"ДС наводио да ће купити једног одборника народњачке колације".

  

Функционер ДСС-а је подсетио да је коалиција ДСС-НС-НП после понуде ДС-а тражила
да градоначелник Београда Драган Ђилас саопшти податке о имовини са којом
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располаже, али да он то није учинио.

  

На питања новинара како је могуће да народањаци са ДС-ом чине власт у Барајеву и
Младеновцу, а да то не желе да учине на Вождовцу, Младеновић је одговорио да
народњачка коалиција може да изађе и из те власти, али да би то значило нове изборе.

  

Младеновић је рекао да би та коалиција прихватањем понуде ДС-а на Вождовцу
"издала своје бираче".

  

Функционер СНС-а Небојша Стефановић, такође, сматра да је ДС одговорна за
неконституисање Скупштине општине Вождовац.

  

Стефановић је истакао да је једини циљ "неоговорног и скандалозног" понашања
демократа, "прикривање малверзација и пљачки, које су се на Вождовцу одигравале у
претходном периоду".

  

Понашање ДС-а и странака које су са њом потписале коалиционе споразуме показује да
им је у интресу "очување фотеља, а не добробит грађана Вождовца", оценио је
функционер напредњака.

  

Небојша Стефановић је додао да је СНС спремна за изборе и да ће на њима постићи још
бољи резултат.

  

Да је одговорност за поновљене изборе на ДС-у, сматрају и одборници СРС.

  

Одборник те странке Бојан Младеновић оценио је да ДС упорно покушава да влада на
Вождовцу, иако нема довољан број одборника.
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Младеновић је напоменуо да су два одборника СРС-а дала кворум за данашњи наставак
седнице, али да потребан број одборника, за одржавање седнице, није обезбедила ДС и
странке које су са њом у коалицији.

  

Према Статуту Београда, скупштина градске општине мора да буде конституисана у
року од 60 дана од објављивања коначних резултата избора, који су на Вождовцу
проглашени 15. јуна.

  

У супротном, Скупштина града Београда именује Привремени орган, који обавља текуће
и неодложне послове из надлежности Скупштине и извршних органа градске општине, а
председник Скупштине града Београда расписује изборе за одборнике у року од месец
дана од дана одређеног за одржавање избора, односно за конституисање Скупштине.

  

Конститутивна седница СО Вождовца почела је у понедељак, 10. августа, када су само
верификовани мандати 56 одборника, а завршетак процеса конституисања у среду је
други пут пролонгиран, пошто је већина присутних одборника подржала одлагање
седнице, како би се постигао договор о формирању већине.

  

У Скупштини општине Вождовац, на изборима одржаним 7. јуна, СНС је добила 18
мандата, листа "За европски Вождовац" 17, коалиција ДСС-НС-НП седам, СПС-ПУПС-ЈС
шест, радикали и ЛДП по три, а Листа за толеранцију Расима Љајића два.

  

Листу "За европски Вождовац", осим ДС-а, чине Г17 плус, СПО и ДХСС, а коалициони
споразуми потписани су и с коалицијом СПС-ПУПС-ЈС, ЛДП-ом и Љајићевом Листом за
толеранцију, тако да им је недостајао само један одборник за већину у општинској
скупштини.

  

(РТС)
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