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 Заједно за Србију Небојше Зеленовића интегрисаће се у Демократску странку и тиме
створити велику ДС. Како кажу лидери ове две партије, Небојша Зеленовић и Зоран
Лутовац, договор је већ постигнут и тренутно су епидемилошке мере једина препрека за
поновно окупљање демократа "под истим кровом".

  

Више од годину дана трају разговори између некадашњих и садашњих чланова
Демократске странке о поновном окупљању у велику ДС. У међувремену из приче о
уједињењу отпала је Социјалдемократска странка Бориса Тадића, док су Заједно за
Србију и Демократска странка, како тврде председници ових странака, договорили све
детаље.

  

“Зоран Лутовац и ја смо прецизирали кораке који треба да се обаве око нашег
уједињења у Демократску странку. Ми смо све обавили и и сад нас само епидемиолошка
ситуација спречава да се та ствар заврши и формализује коначно. Ми верујемо да је
Демократска странка са новим људима и новим одговорима оно што је потребно и да је
управо то снага која окупља милион и двеста хиљада људи”, рекао је Зеленовић за
Нова.рс.
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“То је тачно”, тврди за наш портал и председник ДС-а Зоран Лутовац. Он истиче да су
обе стране испоштовале све договоре и да су преостале искључиво правно-техничке
процедуре, које представљају формалност.

  

“Оно што нам сада предстоји јесте јавна расправа у Демократској странци о измени и
допуни Статута наше странке. Кад се то заврши, те измене ће се верификовати на
Главном одбору. Политичка намера итекако постоји и ту нема спора. Све ће бити онако
како смо договорили”, навео је Лутовац.

  

Председник ДС се осврнуо и на изјаву Небојше Зеленовића да милион и двеста хиљада
бирача чека нову политику и нове људе, истичући да су у руководству ДС-а углавном
нови људи.

  

“Кад сам са својим тимом долазио на чело странке, једно од мојих првих обећања је било
да ћемо се у организиционом смислу прилагодити потребама грађана, те да ћемо у
кадровском смислу странку отворити за нове, компетентне људе”, истиче председник
Демократске странке и истиче да тренутно само коронавирус утиче на овај процес.

  

“Ограничења и правила нас онемогућавају да органи странке раде. Наредба о
максималном окупљању до десет особа доводи до тога да органи наше странке не могу
да спроводе у дело оно што смо се договорили. Не бих лицитирао са датумом, али кад се
створе околности доћи ће до интегрисања Заједно за Србију у Демократску странку”,
објашњава Лутовац.

  

Унутарстраначки избори након уједињења

  

На питање да ли ће нако уједињења остати председник ДС-а, Лутовац је одговорио да
ће после уједињења свакако доћи до унутарстраначких избора.

  

 “Претходно је неопходно да дође до промене Статута, да се распишу избори у локалним
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повереништвима странке и да се формирају одбори. Након тога, доћи ће до избора на
нивоу странке”, навео је Лутовац.

  

“Тадићева странка се сама искључила из приче о уједињену”

  

Лутовац објашњава да је, за разлику од Зеленовићеве странке Заједно за Србију,
Социјалдемократска странка Бориса Тадића на свој начин интерпретирала уједињење у
Демократску странку, те да је сама одустала од уједињена.

  

“Они су давали нека тумачање око којих се нисмо договорили. Ми имамо договор да
стварамо велику Демократску странку, која не подразумева стварање нове партије или
нови савез. А о томе они причају. То је за нас неприхватљиво”, навео је Лутовац,
напомињући да велику Демократску странку не стварају лидери и појединци, нити да је
реч о прерасподели функција.

  

“Идеја је да Демократска странка променом начина схватања политике и деловањем,
придобије поверење грађана које је изгубила. Ово уједињење је процес који је отворен
за људе, грађане, чланове других политичких организација и партија, који желе да се
посвете политици која је окренута грађанима. Није овде поента у разговору неколицине
лидера на који начин ће се прераспоређивати моћ унутар ДС-а”, казао је Лутовац.

  

О Удруженој опозицији – Зеленовић: Никоме се не нудим, Лутовац: УОС-у је циљ
смена режима

  

Градоначелник Шапца Небојша Зеленовић, наводи да га нико није обавестио о
формирању Удружене српске опозиције, али да је спреман да чује каква је идеја у
питању.

  

“У овом тренутку су све моје снаге усмерене да победимо коронавирус у Шапцу.
Расположен сам да све што може на било који начин да буде противтежа СНС, али
нисам чуо шта ће то да буде и чему то служи. Мислим да милион и двеста хиљада људи у
Србији чека понуду и нико неће моћи да их превари. Понуда значи – нови људи и
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политичка странка која је способна да ту понуду структурира. Свакако, не желим да
учествујем у пројектима за које нико неће да гласа. То не значи да се нудим, нити да сам
против ове идеје, то значи да сам расположен да чујем каква се идеја крије иза
Удружене опозиције Србије”, казао је градоначелник Шапца.

  

Објашњавајући разлику између Удружене опозиције Србије и Савеза за Србију,
председник Демократске странке је истакао да се ове две политичке групације
разликују у организационом смислу, али не по основном циљу – смени режима
Александра Вучића.

  

“За разлику од СзС који је имао чвршћу структуру, овде је другачија ситуација.
Усагласили смо се да нам је кључни циљ успостављање услова за елементарна
демократски политички живот. А кључни предуслов за то је смена режима Александра
Вучића”, рекао је Лутовац, најављујући да ће велика Демократска странка бити стожер
опозиционог окупљања.

  

“Ипак, то није довољно. Не треба свако да ‘вуче на своју страну’. Потребно је да сви
заједно радимо стварању јаког и јединственог опозиционог блока који ће бити у стању
да изврши неопходне промене”, закључио је лидер демократа.

  

(Нова.рс)
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