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 Лидер ДС Зоран Лутовац изјавио је данас да је део незадовољних чланова ДС-а, који су
"остали без функција у држави и у странци", жели партнерство са СНС-ом или да буду
конструктивна опозиција која ће помагати напредњацима. Они, међутим, наводе за
Нова.рс да такве оптужбе "приличе популистима и њиховим бесним партијама за
обрачун са неистомишљеницима", те да је свака изјава Лутовца "недостојнија и срамнија
од оне претходне".

  

Председник Демократске странке Зоран Лутовац данас је у јутарњем програму ТВ
Нова С изјавио да у његовој партији не постоје две струје ДС, те да постоји руководство
и огроман број чланова који га подржавају и мањи број незадовољних, који нису више
функционери ни у држави ни у странци.

  

Он је навео да они не желе да се помире са том чињеницом.

  

“Сукоб је пре свега око односа према СНС и Вучићу, где једна мањина која је иницирала

 1 / 3



Наташа Вучковић: Оптужбе Лутовца су срамне и наликују СНС вокабулару
четвртак, 02 јул 2020 08:01

сукобе у ствари жели сарадњу са напредњацима. Неки од њих желе да ДС буде
партнер СНС или конструктивна опозиција која ће помагати СНС у њиховој политици”,
навео је Лутовац.

  

Наташа Вучковић, која је у претходних пет скупштинских сазива била посланица,
наводи за портал Нова.рс да су оптужбе Лутовца беспризнорне и да приличе
популистима и њиховим бесним партијама за обрачун са неистомишљеницима у својим
редовима.

  

 “Оно што је тачно је да је руководство за две године урушило странку. Можда ју је
затекло у лошем стању, али све што су радили водило је даљем урушавању ДС,
смањењу подршке код бирача, урушавању њене инфраструктуре којом су се поносили, а
то се види и по броју повереништава”, истиче Вучковић.

  

Она додаје да људи који су незадовољни у Демократској странци незадовољни су пре
свега због стања у ком се она налази.

  

“Незадовољни су што се глас ДС не чује, што смо се заклонили иза других странака и
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њихових лидера. Када ту нашу критику било који члан руководства облачи у жељу за
сарадњу са СНС, то је одсуство сваког демократског духа, неспособност да се приме
критике, одвлачење пажње јавности од властите одговорности чланова руководства”,
каже Вучковић.

  

И њен колега Драгослав Милојичић Кена, који је у претходне четири године био
посланик, наводи за наш портал да је свака изјава Лутовца недостојнија и срамнија од
претходне.

  

“Толику количну лажи о члановима ДС, од којих су неки због сукоба са режимом и
хапшени, су изрекли само Александар Вучић и Зоран Лутовац. Ако Лутовац пронађе
иједну изјаву потпредседника ДС-а Дејана Николића у претходне четири године у којој у
негативном контексту прича о Алексадру Вучићу и СНС, ја ћу поднети оставку. Мојих
изјава на ту тему има на стотине”, каже Милојичић.

  

Он наводи да ко је хтео да иде са Вучићем, већ је отишао.

  

“Зар треба речник СНС да се користи у ДС, да смо изадајице и Вучићеви, само зато што
мислимо другачије”, истиче Милојичић.

  

(нова.рс)
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