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 "Верујем да ће се Демократска странка ујединити, што је веома битна ставка за рушење
овог режима. Ми данас имамо ситуације да неке опозиционе странке излазе на изборе а
неке бојкотују. Мислим да након ових избора доћи до становишта да је једино јака
уједињена Демократска странка претпоставка рушења овог режима", изјавио је
посланик Демократске странке Балша Божовић у Дану уживо.

  

  Говорећи о Скупштини Србије и односу унутар Демократске странке, он је подсетио да
је ова партија имала “одувек богат и разноврстан живот унутар партије”.   

“Никада нисмо мислили једном главом, одувек је био плурализам мишљења. Сматрам да
је и ово једна од тих ствари. Ми имамо неких политичких подела и сматрам да треба
спустити тензију. Позивам овом приликом председника Демократске странке да се
повуку кривичне пријаве”, поручио је Божовић за Н1.

  

Он је рекао да ови сукоби унутар ДС-а нису лична ствар, као и да “те пријаве треба да
се повуку, а ствар не треба да иду никако у лично”, рекао је Божовић.

  

Верује да се ова ситуација може решити Изборном скупштином на којом би се сукобила
различита политичка гледишта.

  

“Верујем да ће се Демократска странка ујединити, што је веома битна ставка за рушење
овог режима. Ми данас имамо ситуације да неке опозиционе странке излазе на изборе а
неке бојкотују. Мислим да након ових избора доћи до становишта да је једино јака
уједињена Демократска странка претпоставка рушења овог режима”, нагласио је
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Божовић.

  

Како је рекао, верује да ће таква Демократска странка, “уједињена и јака” бити спремна
за следеће председничке изборе.

  

Он је навео да је Демократска странка “без Главног одбора” већ осам месеци, и да тај
проблем треба решити “једном свеопштом Скупштином уједињења свих демократа”.

  

Каже да је био мањини код одлуке ДС-а о бојкоту, али да је поштовао одлуку већине.

  

“Идеја бојкота када сви не бојкотују изборе је идеја која не може нешто да допринесе,
или да направи неки резултат”, закључио је Божовић.

  

“Јелка од 83.000 евра пример класичне корупције”

  

Подсетио је и да је недавно одржано последње рочиште суђења по тужби заменика
градоначелника Београда Горана Весића, који је тражио одштету од милион динара за
повреду угледа и части, јер га је наводно “јавно увредио, острамотио и оцрнио“ када је
изјавио да је веома важно да градска власт објасни шта се дешава са буџетом за 2018.
годину и да “очекује да тужилаштво Синишу Малог и Горана Весића, заједно са јелком,
пошаље да Нову годину славе у Централном затвору“.

  

“Последње рочиште је одржано, и очекујемо пресуду и господин Весић и ја. Овде је у
ствари једна друга ствар у питању. када власт тужи опозицију, само зато што је радила
радно и вредно свој посао, значи да једној власти смета контрола. Дакле, нема добре
или лоше власти, има само добро контролисане власти. Њима је очигледно тешко пало
то што сам тог јутра пре него што смо ушли у салу да расправљамо о буџету, нашао
ставку да јелка, за коју је тендер расписан пре тога, како је ‘Пиштаљка’ писала,
опредељено је 83.000 евра, за 15 метара пластичне јелке”, наводи Божовић.
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Према његовим речима, то је пример “класичне корупције”.

  

“То је признао и градоначелник Београда, тиме што је направио паузу након те изјаве, и
рекао да ће фирма донирати ту јелку Београду, што по закону није могуће. Тиме не
нестаје кривично дело. Када ухватите некога у крађи, кривично дело постоји због
намере, и ја сам тада позвао тужилаштво, а позивам и данас да се једно евидентно
кривично дело процесуира до краја”, напоменуо је Божовић.

  

Како је казао, Београд је након тога био предмет шаљивих коментара свих светских
медија и агенција.

  

“То значи да када тих 15 метара поделите са 83.000 евра, да је један метар пластичне
јелке вреди 5.500 евра. Ја сам једну такву јелку покушао да поклоним Весићу, али нисам
успео да је уручим, јер се није појавио на рочишту”, рекао је он.

  

Говорећи о епилогу суђења, каже да ће поштовати сваку пресуду суда. Поновио је да
тужилаштво треба да испита све детаље око тог тендера и да се утврди ко је надлежан
за куповину ове јелке.

  

“Господин Весић је тражио милион динара не би ли се та душевна бол надокнадила, а са
друге стране мислим да је у питању страх од опозиционог посланика који се бави својим
послом, контролом власти”, рекао је он.

  

“Оваквих јелки има на свакој другој страници буџета. Од тада је прошло две године,
замислите колико се тога нагомилало”, подвукао је Божовић.

  

Он је најавио покретање поступка према шефу и заменику шефа посланичке групе СНС
у Скупштини Србије Александра Мартиновића и Владимира Орлића.

  

“Они су на веома чудан начин изабрани у звање доцента, и мислим да би и један и други
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то требало да докажу”, изјавио је Божовић.

  

(Нова С)
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