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уторак, 26 јануар 2021 14:20

 Демократска странка Србије и Покрет обнове краљевине Србије потписали су
Споразум о заједничком деловању и усагласиле заједничку политичко-програмску
платформу, под називом Национална демократска алтернатива (НАДА).

  Председник ДСС Милош Јовановић рекао је да платформа представља обједињавање
нечега што иде заједно, националне компоненете, одбране нације, њене културе и
идентитета и демократије, одбрана правне државе и владавине права и изградње
институција.   

„Не може се бити националан, а не бити за правну државу и уређену државу. То је
нешто што мора да иде заједно, ова платформа је национално демократска“, рекао је
Јовановић.

  

Он је навео да је прва тачка споразума да ће заједно бранити национални интерес и
српски народ где год се он налази, служећи се важећим правним документима и да се то
односи и на Косово и Метохију, Републику Српску и српски народ у Црној Гори, као и
поштовање Устава, Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1244 и
Дејтонског споразума.

  

Председник ПОКС Жика Гојковић рекао је да је дошло време да се после 80 година
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„исприча истинита историја српског народа“ и додао да он неће само критиковати власт,
да има много тога што ће код власти критиковати, али ће подржати оно што је добро,
као што су макроекономска стабилност и набавка вакцина, али да ће критиковати
изостанак правне државе и слабе институције.

  

Упитани о изборима и међустраначком дијалогу, Јовановић је рекао да је ситуација
конфузна и пуна политикантства, а да је он увек отворен за дијалог, да ће учествовати у
свему што је конструктивно унутар опозиције како би се изборили за боље изборне
услове, као и да ће ићи на састанак опозиције, који ће у уторак бити одржан у Новој
странци.

  

Гојковић је, говорећи о изборним условима, рекао да је пре три године поднео законе о
избору народних посланика, одборника и директном избору градоначелника и да то
тада нико није подржао, а данас сви о томе причају, али и додао да као квалитетног
кандидата за председничке изборе види Милоша Јовановића.

  

Међу тачкама програма су и обнова демократског друштва, суверене државе и њених
институција, одбрана и очување традиционалних породичних вредности и стимулисање
повећања наталитета, тржишна привреда, економски патриотизам, борба против
корупције и криминала и равномерни развој Србије.

  

(Бета)
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