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 Председник Демократске странке Зоран Лутовац изјавио је да постоје спекулације да
ће део незадовољних функционера ДС-а "сами или у сарадњи са неким другим
посланицима" изаћи на предстојеће парламентарне изборе.

  

  Он је демантовао да је био у контакту са посланицом Чомић, као и да има икакве везе
са њеним данашњим појављивањем у Скупштини Србије.   

"Нисмо били у контакту и то је флагрантно кршење одлука Демократске странке. То је
непоштовање чланова Демократске странке и свих оних који су већином донели одлуку о
бојкоту. Њен чин је самосталан чин и не може се сматрати да је донет у име ДС-а. Она је
изабрана на листи ДС-а и дужна је да спроводи политику странке. На другој страни,
Устав каже да су посланици власници свог мандата, и она је могла да то учини у своје
име, али не у име ДС-а", рекао је Лутовац.

  

Он је најавио да ће Етички одбор Демократске странке одлучити о кажњавању
посланице Чомић.

  

"Спровешће се дисциплински поступак којим ће се утврдити шта би могло да буде мера
која би се предузела", навео је он.

  

Упитан шта ће бити са осталим посланицима ДС-а који јавно износе другачије ставове од
онога што је усвојено на Главном Одбору ДС-а, он је рекао да "све зависи од повреда
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Статута странке".

  

"У складу са тим се доносе и предлози за покретање поступка. У сваком појединачном
случају треба видети да ли штете такве изјаве ДС-у. Ја мислим да штете, и мислим да је
то нарушавање статута странке. Крајње је време да се прекине са том праксом и ми
ћемо учинити све да у складу са највишим правним актом странке доносе акте. То је
лоша порука бирачима и свим грађанима. Са друге стране, мора се знати ред, и не
можете ван оквира ДС-а да заступате другу политику", каже Лутовац и додаје да
постоје спекулације да незадовољни функционери у оквиру ДС-а формирају заједничку
листу и изађу на изборе.

  

"Постоје спекулације о томе да неки незадовољни функционери својим положајем
унутар странке размишљају да у договору са неким другим посланицима из неких других
странака формирају своју заједничку листу и ипак изађу на те изборе", открива Лутовац
и прецизира да понашање Гордане Чомић даје лош пример члановима странке и
грађанима Србије.

  

"Овај потез Гордане Чомић указује на то да то може бити тачно. Они који желе да буду
део ДС-а дужни су да поштују одлуке странке. Ја када се нисам слагао са ставовима
странке, никада у јавности нисам давао изјаве против њих. Ако не поштујете процедуру у
оквиру своје странке, како ћете поштовати када сутра дођете на власт", оцењује
председник ДС-а.

  

Коментаришући могуће ново цепање у странци, он каже да нема подела, јер постоје
само неколицина незадовољних функционера.

  

"Они, незадовољни својим положајем, желе да побољшају своју позицију, а ја се искрено
надам да је дошло време да ДС буде тачка окупљања, а не одвајања. О подели нема ни
речи. Могло би да буде излазак (из странке) неколицине незадовољних кандидата, а не
подела. Овде имате једну огромну већину која је за политику која се сада спроводи, и
једну мањину која то не спроводи", истиче Лутовац.

  

Нико са стране не утиче на ДС
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Упитан да одговори на питање "ко управља ДС-ом у овом тренутку", он напомиње да
таква питања долазе из режимских медија и од режима.

  

  

 "Врло је јасно да одлуке у ДС-у се доносе у складу са статутом. Одлуке доносе чланови
и нико више. Нико са стране не утиче на ДС", каже он.

  

Лутовац наводи да је поента у поштовању чланова и одлука које су донете. Каже да оно
што важи у странци за било ког члана, то мора да важи и за било ког функционера.

  

"Морамо тако и да уредимо државу. Не могу једна правила да важе за народ, а друга за
функционере. То видимо сада, и то није добро. А то морамо да променимо", поручује он.

  

Председник демократа наводи да Александар Вучић на све начине покушава да унесе
додатни раздор.

  

"Он то воли и све чини да тако и буде. То је јасно свима. Он је заинтересован да разбије
Демократску странку. Није случајно што се удара на ДС, она је симбол демократије у
Србије. Она је и подсетник Вучићу да може другачије и боље", каже он и поручује да под
оваквим условима избора не може бити.

  

"Ми немамо изборе. Имамо лажне изборе. Када буду избори, биће и Демократске
странке. Зато смо и прогласили бојкот, да дођемо до избора. То мора да значи да имамо
и медије како би изашли на изборе. Крши се Устав, грађани немају информације, могу да
чују само једну страну, и то нису избори... Избори морају да буду и слободни. А не под
притиском и уценом. Не када грађане уцењују послом и притискају да изађу на изборе",
напомиње Лутовац.
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Говорећи о састанку са европским парламентарцима, он је навео да је круцијалну ствар
изреклаТања Фајон када је рекла да постоји проблем са слободом медија.

  

Надам се да ће и Параћин и Шабац донети одлуку која је у интересу свих грађана

  

"То је најважнији проблем са изборима, али и уцене, као и недостатак слободног
судства", рекао је он.

  

Коментаришући могућност да се у појединим општинама СзС изађе на изборе, пре свега
у Параћину и у Шапцу, наводи да је одлука донета, и да док год постоји одлука да се не
излази на изборе, "тако ће и остати". Он, међутим, не искључује могућност да се у
појединим градовима неке од странака из опозициног блока појаве на изборима, али се
нада да до тога неће доћи.

  
  

Ти наизглед супростављајући ставови Подгорице и Београда су хармонизовани. Они
раде заједнички. Једни су заштитници, наводно, Срба, а други, наводно Црногораца

    

"Ми можемо да разумемо аргументе у Параћину и Шапцу, јер тамо људи пошаљу поруку
"код нас постоје слободни избори. Они имају аргументе да имају обавезу према
грађанима. Међутим, ја сам убеђен да ће и Параћин и Шабац донети праву одлуку, која је
у интересу свих грађана Србије", рекао је.

  

Што се тиче Омладине Демократске странке, он наводи да је подмладак ове партије
распуштен, као и да сада постоји повереништво, које је легитимно и легално. Говорећи о
сукубу са лидером Двери Бошком Обрадовићем, он је рекао да је Обрадовић погрешио,
"јер на тај начин комуницирати са професором Мићуновићем је непримерено".

  

"Ви можете да се не слажете са његовим ставовима, са његовим идејама, али не можете
да нападате личност Мићуновића. То је саопштено и на Председништву Савеза за
Србију. Ми морамо да покажемо да смо другачији. Ми можемо да осуђујемо ставове, али
не можемо да идемо против личности", истакао је Лутовац.
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Он је оценио да режими у Србији и Црној Гори раде партнерски.

  

"Ти наизглед супростављајући ставови Подгорице и Београда су хармонизовани.
Они раде заједнички. Једни су заштитници, наводно, Срба, а други, наводно
Црногораца. То што се догађа у Црној Гори не тиче се нити само Срба, нити само
Црногораца. Тиче се грађана Црне Горе који желе да остваре своја права. У Црној
Гори имате највећи број људи који говоре српским језиком, и када је увођен
црногорски као службени, свега 20 одсто је говорило њим, а 64 одсто српским",
истакао је Лутовац.

  

(Н1)
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