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Београд -- Заменик председника Демократске странке Драган Ђилас тражи да се лидер
демократа Борис Тадић повуче са места председника странке, објавио је "Блиц".

  

Позивајући се на изворе из врха ДС, "Блиц" наводи да је Ђилас спреман, у крајњој
опцији, и да направи своју странку у коју отворен позив има потпредседник Бојан Пајтић.

  

"Ђилас сматра да је прављење нове партије последња опција, али од тога не бежи. Пре
тога жели да искористи све могућности унутар ДС. Уколико те не успе, спреман је да
направи странку и оставља отворена врата за Пајтића", тврди извор из ДС-а. Такође
додаје да Пајтић "не би да напушта странку, али да сматра да је Тадићева позиција
неодржива".

  

"Блиц" наводи да се као компромисни предлог искристалисало да Тадић буде почасни
председник, Ђилас његов заменик који ће и водити странку, и да буду само два
потпредседничка места - једно за Пајтића, а друго за жену из реда демократа, али да
тај предлог није прихватљив за Ђиласа.

  

Извор "Блица" наводи да је Тадић до сада изјављивао да нема намеру да се повлачи и
да сматра да његова одговорност за стање у странци није највећа.

  

"Тадић је убеђен да Ђилас није довољно урадио у другом кругу избора, а замера му и то
што је водио кампању другачију од остатка странке", казао је тај извор.
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На главном одбору странке, који би требало да буде одржан 1. септембра, расправљаће
се о томе да ли ће бити ванредне страначке скупштине - Тадићева струја предлаже да
избори не буду пре краја године, док је Ђилас за то да се стање у ДС одмах реши,
наводи лист.

  

Истовремено, "Вечерње новости" у сутрашњем издању објављују да би следеће седмице
требало да се састану Борис Тадић, Драган Ђилас и Бојан Пајтић.

  

Идеја је да се најпре шеф партије, његов заменик и најутицајнији потпредседник сложе
о критеријумима на основу којих ће бити утврђивана одговорност функционера, као и да
ли треба спровести ванредне изборе за све органе странке, пишу "Новости" и додају да
би затим са тим било упознато Председништво ДС и чланови Главног одбора.

  

Поводом дешавања у врху ДС-а, потпредседник странке Душан Петровић је за
"Политику" рекао да је ДС национална институција, која је "важнија од сваког њеног
члана, јер је њена мисија модернизација и напредак Србије, као једини начин да сваки
наш грађанин има стварну прилику да се бори за добар живот своје породице и себе" и
да је "зато немогуће разбити ДС и свако ко то покуша доживеће неуспех".

  

Његова колегиница Јелена Триван је за "Политику" казала да не жели да коментарише у
медијима унутарашња питања странке, већ ће о томе дискутовати у органима странке".

  

Члан Председништва ДС и бивши министар животне средине Оливер Дулић, реагујући
на информације да је, заједно са потпредседником Душаном Петровићем, у врху листе
оних од којих ће бити затражена одговорност за резултат мајских избора, рекао је за
"Новости" да "једва чека да се на страначким органима поведе расправа о резултатима
на изборима и о његовој, али и одговорности других демократа".

  

(Блиц) 
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