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На изборима у Демократској странци који је организовао део ДС-а, за председника
партије је изабран једини кандидат за ту функцију - Бранислав Лечић, показују
прелиминарни резултати који су представљени новинарима у Општинском одбору ДС
Звездара.

  

Лечић је рекао да је ово био "фестивал демократије" и да је на изборима могао да гласа
свако ко се осећа демократом, а да је чланарину пред изборе платило 4.300 чланова.

  

Он је рекао да је то успех у односу на то у каквом је стању странка.

  

"Овај дан, ја третирам као дан у којем је обновљена странка. У странци више нема
подела. Позивам све демократе да се здруже око заједничке приче", поручио је Лечић.

  

Он је позвао демократе да нема реваншизма, да ДС престане да се бави собом, већ да
почне своју политику да представља грађанима.
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Лечић је рекао да жели да зидају Демократску странку за све грађане у Србији и да ово
доживљава као највећу улогу у животу.

  

За Н1 каже и да "нема никаквог дела ДС-а" и да је гласала већина чланова странке која
је платила чланарину.

  

На питање Н1 да ли његов избор за председника ДС-а значи сарадњу са СНС-ом, како
то тврди Лутовац, Лечић каже: "Мени врло често пада на памет како неко нападајући
другог, описује себе. Немамо сарадњу ни са ким, ово је ДС, ми поштујемо Статут, који
каже да се после парламентарних избора организују страначки, и они су и организовани
да би се избегла свака врста поделе".

  

Понавља да су чланови ДС-а одредили коју политику заступају и ко хоће да их
представља у политичком животу.

  

За потпредседнике странке данас су изабрани Војислав Јанковић, Јована Јовановић,
Петар Радојчић, Милица Слијепчевић и Драгослав Шумарац, док је за председника
покрајинског одбора у Војводини изабран Миливоје Петровић.

  

Гласало се у 105 општинских и градских одбора, а на бирачком месту Стари град дошло
је до инцидената.

  

Огњеновић: Данас су скинули таблу са улаза

  

Председница организационог одбора избора Вида Огњеновић рекла је да је пред њима
озбиљан задатак - организовање Скупштине ДС на којој треба потврдити резултате
избора и формирање осталих тела странке.
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Она је рекла да има горак укус у устима због дешавања данас у централи ДС у
Нушићевој улици, када су дошли потпредседници Драгана Ракић и Душан Костадиновић
који су, како је рекла, "са неким људима дошли да ометају изборе и да их избаце".

  

"Они су имали необичан наступ, примерен неким другим странкама, јер у ДС од
оснивања постоји дијалог, туђе мишљење се уважава. Ми смо чланови ДС, а не ботови.
Али тај ботизам је изгледа победио у делу наше странке", поручила је Огњеновић.

  

"Они су данас скинули таблу ДС са улаза у централу у Нушићевој. Ја се сећам кад смо ту
таблу постављали. Ђинђић и Коштуница су својим рукама придржавали ту таблу док је
постављана. Нека се стиди онај ко је ту таблу решио да скине данас", рекла је
Огњеновић.

  

Она је поручила да неће стати и да ће наставити политички рад, а онима који су данас
ометали изборе да су "кречили погрешан зид" - "Нема назад, само напред".

  

На питање шта ће радити када председник Зоран Лутовац не прихвати победу, Лечић је
рекао да су они изабрани, да поштују гласаче и да позива све да дођу и раде заједно.

  

"Ми смо процедуру поштовали и победили. То треба да направимо и у Србији", рекао је
Лечић.

  

Упитани о допису које је руководство са Лутовцем на челу упутило Министарству
државне управе, да не прихвата ново овлашћено лице, Лечић је рекао да су поштовали
процедуру, а да они који су незадовољни, правду могу да потраже на суду, иако им он то
не би препоручио.

  Док је за један део демократске странке који предводи Бранислав Лечић данас
дан избора на којима се бира ново руководство, за други део који подржава
актуелног председника Зорана Лутовца, данас почиње отимање ДС-а у, како кажу,
Вучићевој режији. Лечић најављује резултате за вечерас, Лутовац спреман да на
суду доказује кршење Статута странке.   Конфузија око статуса првог човека
демократа: да ли је одавно изабран или се данас бира, претворила ДС из демократске у
двоструку странку.   
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 Док једини кандидат за председника гласа, актуелни председник - гласан. "Данас нема
никаквих избора у ДС-у", рекао је Лутовац.

  

За Лечића непосредни избори прилика да се стави тачка на сукоб две струје. Каже
гласаће четири и по хиљаде чланова, који су платили чланарину, и уколико га изгласају,
Лечић поручује, да ће пружити руку свим демократама како би се победио апсолутизам у
Србији.

  

"Излазност на овим изборима завршава сваку дилему везану за ДС, и то је демократски
процес, ако у то не верујемо, онда нисмо демократе, тако да ја не видим како би ДС
могла да изађе на крај са својим неспоразумима него тако", поручио је Лечић.

  

И док се Лечић на бициклу одвезао једносмерном улицом и то недозвољеним правцем,
актуелно руководство иза затворених врата констатовало: мала група бивших и
садашњих функционера покушава да уз помоћ владајућег режима, преотме ДС, а то је
закључио Лутовац пред новинарима - голо правно насиље.

  

"Наш статут је наш устав, ако ће тај устав за једне да важи, а за друге не, тако ћемо се
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понашати и сутра на власти што је недопустиво. Као што се Александар Обрадович
спасио тако што је изашао у јавност, ДС ће сачувати њени чланови и јавност", рекао је
Лутивац.

  

А после аплауза, циркус у централи странке. На друштвеним мрежама појавиле су се
слике поломљених гласачких кутија, поцепаних листића. Актуелно руководство тражило
да се избори прекину, Лечићу није дозвољен улазак, а у просторијама странке
потпредседница Драгана Ракић и председница Организационог одбора за одржавање
избора Вида Огњеновић у причи о првом човеку неке друге странке.

  

"Глумите неки оранизациони одбор", рекла је Ракић.

  

Из групе окупљених, чуло се "ви сте дошли у погрешну странку, идите у СНС" и "она ће и
да заврши у СНС".

  

"Нећу ја, не примам никакве принадлежности из СНС, замолила сам госпођу Виду да
свим културним посланицима објасни како је она успела да добије милионе динара из
буџета", одговорила је Ракић.

  

Лечићева струја најавила је да ће коначни резултати избора неће изостати. Друга
страна је, каже, већ упутила допис Министарству државне управе и локалне самоуправе
у коме, како кажу, у складу са законом траже да се ново руководство не упише у
регистар политичких странака. Хоће ли демократе стићи и до суда или ће се светло у тој
странци угасити и пре тога?

  

(Н1)
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