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ОБРАЋАЊЕ ЈАВНОСТИ ОСНИВАЧА И ФУНКЦИОНЕРА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ
СРБИЈЕ

  

Поштовани,

  

Ми доле потписани функционери и оснивачи Демократске странке Србије, обраћамо вам
се дубоко посрамљени и „згађени“ поступцима оних са којима смо четврт века делили
исте политичке принципе и борили се за исте животне вредности. Данас после свега,
постадосмо сведоци поступака оних који тренутно воде странку , а који су сада
већ„Титаник“ звани ДСС полако послали на дно „српске политичке баруштине“, а по
замисли Александра „Великог“ Вучића.

  

Искључењем дојучерашње председнице странке госпође Санде Рашковић-Ивић,„двојац
без кормилара“ у саставу: Драган Маршићанин-Милош Јовановић, закуцао је
последњиексер у сандук ДСС-а.Другачије се и није наслућивало.

  

Све је било јасно још пре 20-ак дана на седници Главног одбора Демократске странке
Србије, када је помахнитала руља на сраман и вулгаран начин повицима вређала Марка
Јакшића једног од оснивача странке и лидера Срба са севера Космета. Убрзо након тога
на силеџијски начин је из странке, мимо статутарних норми, за дан и без права жалбе на
ТЕЛЕФОНСКОЈ СЕДНИЦИ, избачена Драгана Трифковић члан председништва 
странке. Такође, на телефонској седници, крње председништво донело је сраман апел
јавности који је потписало свега 9 чланова (од укупно 24) председништва а који је био
увод у одстрел Санде Рашковић-Ивић.

  

Начин и бестијалност, као и журба када је у питању избацивање дојучерашње
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председнице, упућује само на једно. Требало је по сваку цену и у задатим роковима
спровести преузете обавезе. Преузето-учињено!

  

Избацивањем председника сопствене странке досада незабележеног у српској
политичкој историји, Демократска странка Србије завршила је на неславан начин
своју мисију у српском друштву.

  

Ипак истине ради, ми потписници овог документа желимо рећи следеће.

  

Полазећи од чињенице да смо у предизборној кампањи пред грађане изашли као
аутентична национална и демократска странка, опозиционог статуса у односу на
садашњу власт и у односу на видљиве погубне процесе по народ и државу, сматрали
смо каконемамо право да изневеримо грађане који су нам поново пружили шансу. У том
смислу, прављење локалних коалиција широм Србије, посебно у Београду - на начин
како је то учињено у општинама Вождовац и Врачар, сваку нашу критику Вучићевог
режима чини неискреном. У тренутку када садашња власт најављује промену устава
Републике Србије, а уместо јачања српских интеграција и приоритетне градње путних
коридора ка Црној Гори и Републици Српској као приоритет најављује аутопут
Ниш-Приштина-Драч, ми дозвољавамо себи да се више не позиционирамо као јасна
опозицијаСНС-у због ситних интереса појединаца. Уместо да се из све снаге боримо за
очување територијалног интегритета Србије и очување Републике Српске,  као и против
либералног економског модела који Србију претвара у земљу јефтине радне снаге а која
по диктату ММФ распродаје оно мало преосталих природних и привредних ресурса, ми
под изговором прагматизма мењамо политику и тргујемо са Српском напредном
странком за 2-3 техничка секретара по општинама у Србији. Тако претварамо
национално и демократско у трговачко и комерцијално, онако како то већ дефинисаше
наша браћа из покрајинског одбора ДСС за Косово и Метохију.

  

Све поменуто, садашњем руководству странке готово да није спорно. Спорни су Марко
Јакшић, Ђорђе Вукадиновић, Драгана Трифковић и на крају Санда Рашковић-Ивић.
Срамота, мало је рећи.
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Сво ово бешчашће не би било могуће, бар не у оволикој мери, без дуге мрачне сенке
Војислава Коштунице и његовог некадашњег страначког картела који су својом
неспособношћу гурнуле странку испод цензуса, оставили скоро милион евра дуга и онда
кукавички напустили брод. ВК и речени картел никада се нису помирили са чињеницом
да је Санда Рашковић-Ивић плебисцитарно изабрана за председницу странке, а затим
странку-мртваца поново вратила у Скупштину.

  

Стога ми доле потписани, чиста срца и мирне душе, а у жељи да спасемо свој лични
образ,одбијамо да служимо таквом бешчашћу...

  

И тако, не без кнедле у грлу,подносимо оставке на све страначке функције и иступамо
из чланства Демократске странке Србије.

  

У Београду, дана 27.октобра 2016.године

  

ПОТПИСНИЦИ:

        
    1.       

Чланови Извршног одбора ДСС-а

        

  

- др Лазар Ђуровић

  

- Бранислав Шошкић

        
    1.       

Чланови Политичког савета ДСС-а
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- Миливоје Глишић

  

- Петар Лађевић

        
    1.       

Председници Ресорних одбора Стручног      савета ДСС-а

        

  

- Цисана Мурусидзе

  

- Милан Шећеровић

  

- Вељко Веселинов

  

- Здравко Јокић

  

 - Горан Стојановић, адвокат

        
    1.       

Истакнути чланови и функционери ДСС-а
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- др Жељко Вилотијевић, председник Јужнобанатског окружног одбора

  

- Горица Лакићевић, члан главног одбора

  

- Драган Весић, члан главног одбора, (бивши председник ОО ДСС Врачар)

  

- Срђан Фуртула , председник ОО ДСС Земун

  

-  Проф. Миладин Шакић, члан главног одбораи председник ОО ДСС Панчево

  

- Горан Драмићанин, члан главног одбораи председник ОО ДСС Вршац

  

 -  Миодраг Антић, председник ГО ДСС Врање

  

-  Далибор Липовац, члан главног одбора и председник ОО ДСС Мали Зворник

  

5. Остали угледни чланови

  

- др Драган Петровић, виши научни сарадник кандидат са посланичке листе
ДСС-Двери

  

- Миленко Маринковић, члан ОО ДСС Вождовац кандидат са посланичке листе
ДСС-Двери
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- мр Драгош Вучковић, (бивши потпредседник ОО ДСС Врачар)

  

- Ђорђе Ђорђевић, Београд, један од оснивача странке

  

(НСПМ)
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