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уторак, 06 новембар 2012 15:38

Посланик Демократске странке Борислав Стефановић изјавио је данас да је
проблематично што премијер Србије Ивица Дачић већ други пут иде на састанак са
косовским премијером Хашимом Тачијем у Брисел а да није донета државна платформа
за преговоре.

  

  

"Поставља се питање о чему се разговара тамо. Није јасно на основу ког документа се
разговара, шта је наш план и шта желимо да постигнемо", рекао је Стефановић
новинарима у парламенту.

  

Он је рекао да ДС очекује да види врло јасне кораке и показатеље шта је стратегија
Србије.

  

"Тужно је што главни актери власти немају представу шта у платформи пише али ни што
нико из опозиције нити јавност не зна ништа о платформи", рекао је Стефановић, бивши
шеф преговорачког тима Београда у дијалогу с Приштином.

  

  

  

Избори у ДС убудуће ће бити организовани након избора у држави
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Функционер Демократске странке Борислав Стефановић изјавио је данас да ће избори
у тој странци убудуће бити организовани увек после избора у држави.

  

  

"Незгодно је правити изборни циклус сваке две године, ако се они не поклапају са
изборима у држави. Имаћемо изборе сваки пут после избора у држави и то ће бити
избори на сваком нивоу", рекао је Стефановић новинарима у парламенту и додао да би
било добро и да друге странке тако функционишу.

  

Говорећи о новим кадровским решењима, Стефановић је потврдио да ће међу
кандидатима за потпредседнике странке бити Наташа Вучковић и Весна Мартиновић, да
ће Драгољуб Мићуновић остати на челу Политичког савета и додао да ће се о новом
шефу посланичке групе одлучивати после изборне скупштине.

  

Будући да медији пишу да ће садашњи председник Омладине демократа Балша Божовић
бити секретар странке, Стефановић је рекао да је то још једна од спекулација медија и
да не може да каже ни да ће он бити ни да неће бити, "јер ће се о томе одлучити на
скупштини".

  

Говорећи о седници Главног одбора, Стефановић је рекао да је ствар потпуно
стабилизована што се тиче ДС и да је направљен важан договор који онемогућава
цепање странке или било какве проблеме у будућности.

 2 / 3



Борислав Стефановић: Састанак Дачић-Тачи проблематичан јер нема државне платформе
уторак, 06 новембар 2012 15:38

  

"Оно што је заједнички договорено, није никакав компромис, већ пре свега договор који
се заснива на легитимним потребама свих страна у ДС", рекао је Стефановић и додао
да је странка демократизована.

  

Говорећи о статутарним променам, он је истакао то што ће убудуће људи са локала
директно бирати своје представнике у Председништво странке и што се ограничава
надлежност председника да не може да укине било коју одлуку нижих органа странке.

  

Стефановић је напоменуо да променама у странци треба да буду задовољни сви, осим
актуелне власти.

  

"Ако су се надали цепању ДС, жао ми је што смо их разочарали, а још више ћемо их
разочарати када ускоро потпуно ојачамо наш рад, пре свега у скупштини и у јавности и
покажемо да је ДС једина права демократска партија у земљи и најснажнија опозиција
власти", закључио је Стефановић.

  

  

(Блиц)
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