
Како сам и зашто искључен из ДСС - признајем да сам крив зато што сам тражио да ДСС прекине сваки вид колаборације са диктаторским режимом Александра Вучића

Пише:  Вукосав Томашевић
петак, 22 септембар 2017 23:28

  

Да сам, после дводеценијског чланства, брисан из евиденције чланова ДСС сазнао сам
петог дана након доношења те „одлуке“. Уз непотписано пратеће обавештење
Секретарија ДСС имејлом ми је достављена скенирана „одлука“, без иједне речи
образложења, без правне поуке и уз позивање на члан Статута ДСС који нема баш
никакве везе са дисциплонском одговорношћу.

  

Одлуку је, испод логоа „новог ДСС“, потписао Милош Јовановић, председник ДСС, 
доктор права и предавач на београдском Правном факултету.
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  Иако сам у име ДСС обављао бројне важне и одговорне државне и страначке функције(народни и савезни посланик, председник СО Пријепоље, у више мандата члан Главногодбора, члан Извршног одбора и Председништва, председник општинског одбора,одборник...)  нико из „новог ДСС“ није ме удостојио обавештења да је против менепокренут дисциплински поступак, а камоли да ми је дата прилика за изјашњење, тј.одбрану.  Мада сам одмах путем писма са повратницом тражио да ми доставе оргинал „одлуке“,као и копије записника са састанака на којима је та „одлука“ донета, из „новог ДСС“ евопун месец нема одговора.  Општински одбор ДСС Пријепоље до дана данашњег, дакле за 35 дана, „нови ДСС“ нијеобавестио да му је вишегодишњи председник искључен из Странке.  Како сам сазнао преко инсајдера у централи „новог ДСС“, предлог за брисање у именепостојећег „Извршног одбора“ поднео је његов „председник“ Дејан Шулкић, наводећида сам „у више наврата у медијима јавно износио ставове који су супротни ставовимаПредседништва и Председника ДСС и који су имали отворени критички однос премаистим...“.  Потписујем признање, по оваквој оптужници, крив сам. Јавно признајем,  као чланГлавног одбора и Председништва ДСС до 28. маја 2017. године, на свим састанцимастраначких органа, и у медијима и ауторским текствовима током тог мандата, а и наконтога, тражио сам и тражим да ДСС прекине колаборацију и сваки вид сарадње садиктаторским режимом А. Вучића и свим расположивим легалним средствима крене уборбу за рушење истог, баш као некада против Милошевића. Гласао сам противкоалиција са СНС на Врачару и Вождовцу и тражио да ДСС изађе из свих локалнихкоалиција са напредњацима.  Гласао сам против искључења Санде Рашковић Ивић и Драгане Трифковић из ДСС,противио сам се разбијању посланичког клуба ДСС у Народној скупштини, тражио самкомпромис и договор са Марком Јакшићем и Славишом Ристићем, уместо избацивањакомплетног Покрајинског одбора за КиМ из Странке...  Победила ме је интересна гласачка машина „новог ДСС“ Милоша Јовановића, који данаснема ни једног члана на Косову и Метохији.

  На основу бројних директних контакта поуздано знам и тврдим да овакве ставовезаступа 90% (преосталог) чланства ДСС.  Супротне ставове и исто тако деловање у пракси демонстрира отуђена страначкаврхушка, руковођена искључиво личним материјалним интересима, етаблирана  наконповратка Милоша Јовановића у ДСС.  Никада ни један орган ДСС од доласка Милоша Јовановића на чело Странке није донеонити саопштио било какав став о односу према Вучићу и његовом режиму. Тако да мојииступи и ставови свих који мисле исто или слично  никако не могу бии супротни политициДСС, већ само приватним ставовима и личним интересима Милоша Јовановића и братијекојом се окружио.  У намери да додатно „аргументује“ потребу за мојим удаљавањем из ДСС поменутиШулкић закључује „да никаква опомена не би у будућности имала утицаја“(на мојепонашање и ставове).  Апсолутно тачан закључак. То је разлика између мене и њих.  За целину ове приче битне су још две пикантерије.  Прво, ни једна „одлука“ „Извршног одбора и Председништва“ „новог ДСС“ донета после28. маја нису легалне и важеће, јер органи које  након овог датума тако назива ипредставља Милош Јовановић немају легитимитет.  Тога дана одржана је Изборна скупштина ДСС (о њеном току и дешавањима другомприликом) на којој су изабрани нови председник, потпредседници и Главни одборСтранке. По слову Статута ДСС, што и врапци знају, а што је важило и у праксипримењивано током протеклих 25 година, избором новог Главног одбора аутоматскипрестаје мандат  свим органима које бира Главни одбор, а то су Председништво,Извршни одбор, Политички савет, Надзорни одбор, Дисциплинска комисија...  Под руководством доктора и предавача права Милоша Јовановића прешло се на„флексибилније“ тумачење Статута и четвртвековне праксе, тако што је Извршномодбору „продужен мандат“ након Изборне скупштине, до даљњег, док се крње„Председништво“ самопрогласило, пре избора и верификације на конститутивнојседници Главног одбора.  Ту седницу М. Јовановић заказао је за 24. септембар 2017. У дневном реду под тачкама5. и 6. су Избор чланова Председништва и Избор чланова Извршног одбора.  
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  Треба ли бољи доказ да су све „одлуке“ оба ова органа у протекла 4 месецанестатутарне и неважеће?  За доктора и предавача права остаје питање зашто се, када фалсификује, макар непотруди да изједначи праксу?  Тако сам искључен из Странке на телефонским седницама непостојећих органа. За ову„Извршног одбора“ кажу да је била најдужа телефонска седница од проналаскателефона. Људе су „наватавали“ по егзотичним дестинацијама, од грчких острва домалињака, „летњи дан до мрака“. Неки часни чланови доскорашњег Извршног одбораодбили су да учествују у фарси, неки други су гласали против , али су ипак успели да„натегну“ већину...  Током тог телефонског изјашњава за моје искључење из ДСС  гласао је члан „Извршногодбора“ који је у мартовској кампањи за  председника Србије јавно радио за другогкандидата (М. Стаматовића), који кандидату ДСС Александру Поповићу није обезбеднони један потпис подршке, нити га је гласао, и који је, заједно са комплетним општинскимодбором, бојкотовао Изборну скупштину ДСС 28. маја.   У гласању је учествовао и  члан „ Извршног одбора“  ДСС који је потписао прогласподршке А. Вучићу 600 јавних личности.  За моје искључење гласао је и члан „Председништва“ од стране Милоша Јовановићаименован за директора Странке, а од стране Специјалног тужилаштва за организованикриминал оптужен за припадништво организованој криминалној групи и вишемилионскупревару (фудбалског репрезентетивца Стојковића). Тај ће, за пар дана, постатипредседник Извршног одбора, фактички други човек „новог ДСС“.  Када све ово износим у јавност не призивам  било какву „правду“, ни рехабилитацију засебе. Напротив, задовољан сам што нисам део „новог ДСС“.  Имам обавезу, као неко ко је све видео изблиза и све зна из прве руке, да јавно укажемна погубно деловање Милоша Јовановића по будућност  ДСС.  

Од 1.октобра 2016. године, када је М. Јовановић преузео руковођење ДСС, из Странкесу искључени  Санда Рашковић Ивић, председница  која је ДСС вратила у Парламент,Драгана Трифковић и Вукосав Томашевић, чланови Председништва, Боро Антељ, чланГлавног и Извршног одбора...  Из ДСС су буквално избачени Марко Јакшић и Славиша Ристић, потпредседици Странкеи народни посланици, народни трибуни и лидери Срба на Косову и Метохији, и са њимацео Покрајински одбор за КиМ.  Из врха Странке су елиминисани др. Душан Пророковић, председник Политичког савета,Игор Ивановић, члан Удружења књижевника Србије и члан свих сазива Политичкогсавета од оснивања ДСС, Милан Лапчевић,  потпредседник и Горица Гајић, народнипосланици, Горан Ђорђевић, угледни нишки адвокат, доскорашњи председникДисциплинске комисије, Горан Булајић, потпредседник, Милош Радуловић,потпредседник и председник Извршног одбора, Борко Илић, потпредседник, председникПокрајинског одбора за Војводину, сви некадашњи посланици...  Уместо именованих не да нису стигле адекватне замене, већ у „нови ДСС“ није дошао ниједан нови члан. Па је, за невољу, за „ново лице новог ДСС“ произведен, а ко би други,Маршићанин.  1.октобра прошле године, када је Милош Јовановић  преузео руковођење ДСС, Странкаје имала рејтинг 2,5-3%. Сада, годину касније, ни једно истраживање не може више даизмери снагу ДСС, рејтинг је сведен на ниво статистичке грешке, или на одредницу„остали“, који сви заједно немају 1%.  Не постоји било каква унутарстраначка активност нити комуникација са базом ичланством. Како изгледају право и демократија у верзији Милоша Јовановића на својојкожи осетили су многи оснивачи и истакнути чланови ДСС.   Милошу Јовановићу јавно предлажем да сва акта која је потписао у име „новог ДСС“,укључујући и „одлуку“ о мом брисању из чланства предочи својим студентима на Правномфакултету. Не због себе или мене, већ због користи студената.  Да деца науче како не треба!         
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