
Драган Шутановац: Не постоји могућност сарадње ДС и СНС
понедељак, 24 јануар 2011 11:19

Потпредседник Демократске странке Драган Шутановац изјавио је данас да не
постоји никаква могућност сарадње демократа са Српском напредном странком

  "Не видим како можемо да спојимо неспојиво. Не видим ни политички, ни математички,
ни логички зашто би се то десило", рекао је Шутановац и додао да је уверен да не
постоји политичка комуникација између те две странке.   

Шутановац је, гостујући на Телевизији Б92, рекао да ће наредни парламентарни избори
бити одржани на пролеће 2012. године и да је та тема на српској политичкој сцени
"отворена сувише рано".

  

Он је додао да је свестан незадовољства народа и да ће због тога бити тешко
инспирисати га да изађе на наредне изборе, али да је на Влади Србије да у наредном
периоду побољша квалитет живота грађана.

  

Када је у питању реконструкција Владе, потпредседник ДС је навео да је то ствар
договора потписника коалиционог споразума, премијера и председника Србије, а не
министара.

  

Шутановац је додао да очекује да се лидер странака владајуће коалиције састану и да се
договоре о евентуалној реконструкцији владе. "Размишљања о реконструкцији постоје,
али не као предлог. Та пракса у Србији још није препозната, али реконструкција није
ништа страшно, она треба да помогне да се дође до циља. Ја не мислим да је то празна
прича", казао је Шутановац.

  

Када су у питању иницијативе за промену Устава Србије, Шутановац је рекао да и о томе
треба да се отвори дебата како би Србија добила модернији највиши правни акт.
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Иницијатива СНС о промени Устава ради смањења броја посланика на 150 је, према
његовом мишљењу, манипулација у предизборне сврхе.

  

"Доћи ће до озбиљних потеза уколико се о томе договори већина. Мени је битна суштина
и шта се мења, јер ту толико тога има што је подложно критици", рекао је потпредседник
ДС, додајући да се унутар те странке озбиљно разговара о Уставу, као и о изборном
систему државе. Упитан о стању у ДС после децембарских унутарстраначких избора,
Шутановац је рекао да странка није подељена и да је хомогенија.

  

(Прес)
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