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 Посланик Демократске странке Балша Божовић изјавио је да из те странке неће бити
избачен нико због изношења свог мишљена у јавности и због учествовања на
скупштинским одборима и поред одлуке да се бојкотује рад парламента.

  

  Поводом спекулација у медијима о превирању у ДС у вези са бојкотом парламента и
спекулација о покретању поступака против посланица Гордане Чомић и Наташе
Вучковић, јер су учествовале на скупштинским одборима, Божовић је за "ТВ Наша" рекао
да су то "рекла казала приче" и да се у ДС јасно знају процедуре и да нико не може бити
избачен из странке или санкционисан због изношења свог мишљења.   

"Мислим да су то ствари које ће се решити на Главном одбору и унутар ДС, а очигледно
да је дошло до нервозе због одређених активности везано за одлазак на одбор где су
Гордана Чомић и Наташа Вучковић нападале ову власт и критички се односили према
намерама власти када су у питању уставне промене", рекао је Божовић.

  

Он је замерио шефу Двери Бошку Обрадовићу због изјаве да они посланици који крше
Споразум са народом да не треба више да припадају стракама које су тај споразум
потписале.

  

"Бошко неће бити никада у стању да избацује било кога из ДС и то није њему
дозвољено. Не знам одакле таква слобода иако смо у неком Савезу за Србију
сарађивали све ово време. Очигледно је дошло до пренаглашене изјаве и не верујем да
је баш тако мислио и да је желео да кадрира у ДС", рекао је Божовић.
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Упитан да ли његова изјава сада може да пољуља односе, Божовић је казао да не
верује, али да жели да постоје јасне границе преко којих се не прелази.

  

(Бета)
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