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 Саша Пауновић, заменик председника Демократске странке и председник општине
Параћин, сам ће се ишчланити из партије и изаћи на локалне изборе у том граду,
незванично сазнаје Данас од извора блиских Пауновићу.

  

  Како нам је речено, он свакако неће партију доводити у непријатну ситуацију да га
избацује из свог чланства јер се одлучио на излазак на изборе. Наши извори наводе да
је Пауновић спреман за то да на данашњој (субота) седници Председништва буде донета
одлука којом се инсистира на бојкоту, односно не дозвољава се општинском одбору ДС у
Параћину да изађе на изборе на листи групе грађана.   

У петак, дан пред седницу нисмо успели да поуздано сазнамо која одлука ће бити
највероватније донета.

  

Многи чланови Председништва још увек нису одлучили како ће гласати, а спекулисало се
и да већину имају, или немају, и струја која је чврсто за бојкот али и она која се бојкоту
противи.

  

И даље поједини извори тврде да бојкот ужива већинску подршку, те да неће бити
оборен на Председништву, нити на седници Главног одбора, која би требало да уследи
почетком марта.

  

Поједини медији спекулишу да група посланика ДС (Александра Јерков, Радослав
Милојичић Кена, Наташа Вучковић, Балша Божовић) прикупља захтеве локалних одбора
да се сазове ГО, међутим наши извори тврде да у Крагујевцу нису добили подршку.

 1 / 2



Данас: Пријатељски разлаз Пауновића и Лутовца?
субота, 29 фебруар 2020 14:32

Наводно, уз њих су само њихови лични пријатељи у странци.

  

Како смо раније писали, они који буду изашли на изборе попут Гордане Чомић на листи
Србија 21, неће бити под дисциплинским поступком, већ ће се сматрати „аутоматски
ишчлањеним“.

  

Председник ДС-а Зоран Лутовац потврдио је недавно писање Данаса да ће се
страначко Председништво, уместо Главног одбора, изјашњавати о предлогу одбора из
Параћина у којем се тражи сагласност од партије да чланови ДС у овом граду могу да се
појаве на локалним изборима на листи друге политичке организације.

  

Лутовац је у петак за наш лист рекао да се Председништво изјашњава о захтеву
општинског одбора у Параћину да буде изузет од одлуке да се не учествује на изборима,
али и да нема основа за промену већ донете одлуке о бојкоту избора.

  

– Демократска странка је донела одлуку огромном већином да неће учествовати на
предстојећим изборима јер не постоје елементарни услови за слободне и поштене
изборе. Власт није испунила ниједан од захтева из Споразума са народом, нити
показала било какву искрену намеру за суштинским променама околности у којима су
немогући слободни избори. Напротив, услови су још погоршани, тако да нема основа за
промену одлуке. Због тога Демократска странка неће учествовати на предстојећим
лажним изборима, али ће наставити активну борбу за слободне и поштене изборе и
демократско друштво – навео је Лутовац.

  

Подсетимо, демократе из Параћине које предводи Пауновић, како смо већ писали,
сматрају да усвајањем одлуке о изузећу Параћина из бојкота не би била прекршена
раније донета одлуку о бојкоту јер на изборима не би било листе ДС. Међутим, одлука о
евентуалном изузећу Параћина повукла би и остале одборе ДС да траже изузеће, што
би створило потпуни хаос у странци и кршење већ донете одлуке о томе да ДС неће
учествовати на изборима.

  

(Данас)
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