
Борис Тадић: Не видим бољу странку од Демократске странке
субота, 13 новембар 2010 18:36

Председник Србије и Демократске странке Борис Тадић изјавио је данас, на седници
Главног одбора ДС, да од ДС-а не види бољу странку за обављање послова у држави.

  

"Када буде лако онима који су на власти можда ћемо уступити управљање земљом. До
тада то сигурно нећемо", рекао је Тадић и додао да други претенденти на власт, по
његовој процени, нису довољно компетентни.  

  

Данашњом седницом почео је и процес избора новог руководства ДС. Главни одбор ДС
усвојио је правилник за избор органа странке на скупштини заказаној за 18. децембар и
основао одборе за одржавање скупштине и припрему програмских докумената.

  

Правилником је прецизиран начин предлагања кандидата за органе ДС које ће бирати
око 3.200 делегата на изборној скупштини, а утврђено је и да овлашћени предлагачи
доставе предлоге најкасније 15 дана пре одржавања скупштине, односно до 3.
децембра.

  

За четири "мушка" потпредседничка места бориће се пет кандидата: досадашњи
потпредседници Душан Петровић, Бојан Пајтић и Драган Шутановац, градоначелник
Београда Драган Ђилас и шеф српске дипломатије Вук Јеремић. Како "Блиц" сазнаје у
врху ДС, Јеремић ће данас објавити своју кандидатуру.

  

Тадић је своје партијске колеге подсетио на значај страначких избора заказаних за
децембар. Он је нагласио да ће после Скупштине странке у децембру бити неопходно
подвући црту и видети шта је до сада урађено и подсетио да би 2012. године требало да
буду одржани нови републички избори.

  

Он је најавио да ће пре 18. децембра, за када је заказана скупштина ДС, представити
"стратешке документе" о економској, политичкој и свеукупној будућности Србије. Тадић
је рекао да ће затражити подршку чланова ДС и других политичких странака за
спровођење тих стратешких докумената, истичући да је он председник свих грађана
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Србије.

  

Најављујући изборну скупштину ДС, Тадић је рекао да ће она, попут свих осталих
скупштина ДС-а, "пресудно утицати на будућност" странке и да треба да покаже њену
"снагу и квалитет".

  

Говорећи о изборној скупштини ДС-а, Тадић је рекао да је на њој "отворено и место
председника", као и да је спреман да на те страначке изборе изађе као и на све друге
поштујући сваког кандидата, јер је то демократија.

  

"Тако се кандидују и потпредседници ДС који морају заступати већинску политику
изабрану на скупштини ДС и не могу имати своје паралелне политике, што је начело
сваке демократије", рекао је он.

  

Према његовим речима, потпредседници ДС-а могу имати различите "модалитете те
јединствене политике" странке.

  

"Скупштина ДС-а мора да буде организована на демократским начелима и зато гласање
мора да буде тајно и технолошки унапређено на тај начин да обезбеди максималну
демократију и у том смислу морамо бити различити од свих осталих", рекао је Тадић
говорећи о изборној скупштини ДС-а.

  

Он је додао да ће, "наравно, (на тим изборима) бити препорука унутар странке и то је
нормално и у другим демократским земљама, али морамо поштовати демократска
начела.

  

"Да није било ДС-а не би било демократских начела у Србији. Ми смо почели са тиме и
наставићемо", рекао је Тадић и додао да ће и наредни председник ДС морати да
поштује та демократска начела.

  

 2 / 3



Борис Тадић: Не видим бољу странку од Демократске странке
субота, 13 новембар 2010 18:36

(Блиц)
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