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Након вишемесечног преговарања, у суботу 15. јануара у Народном позоришту у
Нишу, требало би да буде одржана изборна скупштина на којој би се коначно
Демократе Србије ујединиле са Социјалдемократском странком Бориса Тадића.
Уколико због епидемиолошке ситуације не буде дозвољено окупљање у нишком
позоришту, скупштина уједињења могла би да се одржи и путем зума, истичу
саговорници Данаса и додају да је због објективних околности доста тога под
знаком питања, али да је за сада једино сигурно да ће председник те уједињене
странке бити Борис Тадић и да ће та нова странка у називу задржати скраћеницу
СДС.

  

  

“Вероватно ће у називу странке доћи до неке промене пред предају листе за априлске
изборе, а нови назив требало би да помири називе- Демократе Србије и
Социјалдемократску странку. Има предлога да се нова странка зове Савез демократа
Србије, Сједињене демократе Србије, или Социјалдемократе Србије. Идеја је да због
боље комуникације са грађанима остане скраћеница СДС”, каже за Данас Слободан
Милосавељевић, бивши министар у Влади Зорана Ђинђића, који је, након брисања из
чланства ДС заједно са великим бројем демократа основао покрет Демократе Србије.
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Он напомиње да су међу Демократама Србије, који ће се у суботу ујединити са СДС
Бориса Тадића наћи Божидар Ђелић, Драган Домазет, Горица Мојовић, Драгослав
Шумарац, Горан Ћирић, али не и Бранислав Лечић. Иако су сви медији својевремено
пренели да је Лечић изабран за првог председника Демократа Србије, Милосављевић
тврди да Лечић никада није био председник, али ни члан тог покрета.

  

“Лека је био кандидат на изборима за председника ДС. Ти избори су још у судској
процедури. Како ће се решити не знам, али Лечић пошто претендује на место
председника ДС, у поступку који још траје пред Управним судом, не може да буде, нити
је био председник, али ни члан Демократа Србије. Лечић неће бити ни члан те нове
приче која ће настати уједињењем у суботу. Ако би то урадио сам би себе
дисквалификовао из борбе за место председника ДС пред судским органима”,
напомиње Милосављевић, додајући да ни он лично није кандидат за неку функцију у
новој уједињеној странци.

  

Упркос спекулацијама да ће удомљење наћи у новој уједињеној странци Драган
Шутановац, бивши председник ДС каже за Данас да нема те амбиције и додаје да се
није ни ишчланио из ДС. У нову уједињену странку неће, како каже, ни Радослав
Милојичић, бивши посланик ДС који је искључен из странке. Он није желео за Данас ни
да демантује, али ни да потврди да ли оснива нову странку. Упркос нашем инсистирању
на конкретном одговору, Милојичић је више пута поновио- немам коментар.

  

Драгослав Шумарац, функционер Демократа Србије каже да је углавном позната
владајућа структура те нове странке. Да је неспорно да ће Борис Тадић бити нови
председник те уједињене странке, а начелни је договор да у име СДС потпредседници
странке буду Горан Богдановић, Горан Радосављевић, Микица Станковић, док би
потпредседници странке у име Демократа Србије били- Нада Колунџија, Војисав Јанквић
и генерал Петар Радојичић. Вида Огњеновић могла би да постане председник етичког
комитета нове странке. Шумарац каже и да ће Демократе Србије предложити више
кандидата за чланове председништва, а да ће директор странке бити кадар из СДС
Здравко Сранковић.

  

“Све демократе ће коначно поново бити на једном месту. Овим уједињењем враћамо се
почецима Демократске странке“, каже Вида Огњеновић за Данас, а на питање зар
члановима Демократа Србије не смета уједињење са Борисом Тадићем који је кумовао
разбијању Демократске странке, саговорница Данаса каже да су странке живи
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организам, али и да су прилике у ДС биле такве да је Тадић морао да напусти ДС. Под
другим околностима и чланови Демократа Србије напустили су Демократску странку.

  

“ Сада се поново уједињујемо, а верујем да ће доћи време да нам се придружи и
Демократска странка на чијем је челу Зоран Лутовац“, каже Огњеновићева, а
Милосављевић пита зашто се само Тадићу спочитава напуштање и разбијање ДС, када
је то исто урадио и Драган Ђилас, који данас на посредан начин господари
Демократском странком.

  

Он истиче да су Демократе Србије називане свакаквим именима-коалоборационистима,
издајицама, али да се показало да нико од њих није у било каквој комуникацији са
Вучићем. Саговорници Данаса истичу да им је циљ свргавање “ове штеточинске власти”
и да је то могуће са једним заједничким председничким кандидатом опозиције. Али, како
кажу, уколико опозиција на чијем је челу Драган Ђилас не жели договор око заједничког
кандидата Борис Тадић би требало да се кандидује за председника Србије.

  

“Кандидатура Тадића била би добра ствар и за странку, али и земљу “, каже
Огњеновићева .

  

И док у Демократама Србије отворено за Данас говоре о уједињењу и свим наредним
потезима који следе, у СДС Бориса Тадића влада тишина. Константин Самофалов,
генерални секретар СДС поручује само за Данас да ће се његова странка огласити
наредних дана када ситуација буде јаснија.

  

Председник Социјалдемократске странке Србије Борис Тадић у једном од празничних
интервјуа најавио је да ће током јануара доћи до уједињења СДС и Демократа Србије,
странке која је настала цепањем Демократске странке. Најавио је да ће СДС тим
уједињењем „окупити истинске борце против режима који знају како се побеђује“.

  

„Верујем да тек након овог уједињења креће истинска опозициона борба у Србији,
вредносно и политички сродних опција са јасним политичким циљем и програмом. То је
коначно оживљавање изворне мисије Демократске странке која је много више од њеног
формалног имена“, оценио је Тадић.
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(Данас)
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