
Седница ГО Демократске странке у Шапцу: Зоран Лутовац покренуо поступак искључења из странке Божовића, Милојичића, Милосављевића, Лечића и Јаића
недеља, 28 јун 2020 19:12

Председник Демократске странке Зоран Лутовац покренуо је на седници Главног
одбора странке у Шапцу поступак искључења из ДС функционера Балше Божовића,
Радослава Милојичића Кене, Слободана Милосављевића, Бранислава Лечића и Горана
Јаића. У саопштењу ДС-а се, као образложење наводи, да су они иницијатори и
организатори "пропалог покушаја преотимања странке уз помоћ функционера Српске
напредне странке", и "физичке опструкције" на седници Главног одбора 21. јуна.

  

  

Додаје се да ће их Извршни одбор статутарно прописаним роковима искључити из
странке.

  

Досадашња потпредседница ДС Драгана Ракић изабрана је за заменицу председника
странке на тој седници, а правник Душан Динчић постављен је на место страначког
секретара са којег је данас смењен Горан Јаић.
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Такође, расправљало се и о жалбама чланова Статутарне комисије чије је чланство у ДС
суспендовано на годину дана и Главни одбор је потврдио ту одлуку.

  

На дневном реду нашли су се и предлози за смену неколико чланова Извршног одбора,
које је Главни одбор и изгласао, са изузетком Богдана Татића који ће наставити да
обавља своју функцију.

  

Фракција ДС супротстављена званичном руководству на својој седници ГО у Београду
донела је одлуку којом су функционери Драгослав Шумарац, Вида Огењеновић и
Александра Јерков освлашћени да потпишу уговор о уједињењу те странке са странком
Заједно за Србију Небојше Зеленовића и Социјалдемократском странком Бориса Тадића,
које је најављено прошле године.

  

Лутовац је раније данас поручио да је седница ГО у Шапцу једина легална којој је
присуствовало 196 од укупно 367 чланова одбора, док је за скуп у Београду казао да је
противан Статуту странке.

  

"Нама треба 300 Спартанаца који ће ову странку учинити ефикасном, јаком странком
која служи општем интересу. Ја вас позивам да наставимо са реформама, да повратимо
поверење грађана јер ми морамо својим делима да покажемо да смо странка која је
спремна да преузме водећу улогу у Србији", нагласио је Лутовац.

  

Са седнице у Београду су казали да је легитимна и да је њој присуствовало 147 чланова
ГО, а 50 верификованих чланова учествовало је у раду преко апликације "зоом", као и да
је Лутовац позван да дође али се он није одазвао.

  

(Бета)

  

Видети још:  Седница ГО Демократске странке у београдском Дому омладине:
Убрзати разговоре и процес уједињења са Зеленовићем и Тадићем; Позив упућен
Лутовцу, али се он није огласио
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