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Бивша председница ДСС Санда Рашковић Ивић након искључивања из чланства каже
за „Блиц“ да је избачена због фрустрација јер је успешна жена.

  

  

- Психолошки гледано, у Демократској странци Србије има фрустрације због успеха
жене. Има утицаја и старог кабинета, јако много утицаја Александра Вучића и то је
кључна ствар. Наравно преко њега и финансијских утицаја нечега што је сада постало
картел ДСС - тврди Рашковић Ивић.

  

Председништво ДСС прихватило је у петак на седници предлог Извршног одбора
странке о брисању из евиденције чланства Санде Рашковић Ивић, у складу са чланом 6
статута странке. Како је наведено на сајту ДСС, на седници која је одржана у петак
Председништво је разматрало предлог Извршног одбора о брисању из евиденције
чланства народних посланика који су одбили спровођење одлуке Председништва о
формирању посланичке групе од чланова ДСС.

  

Одлука о брисању Санде Рашковић Ивић из евиденције је донета уз два гласа против,
од којих је један био глас члана Председништва Вукосава Томашевића.

  

- ДСС је био најзгоднији оквир да остварим своје идеје националног и демократског
карактера и сарађиваћу са свима који их деле. Остајем верна тим идејама пошто сам са
њима порасла у својој кући, уз мог оца Јована Рашковића - тврди Рашковић Ивић.
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Упркос томе што сматра да још увек немамо све кандидате за председничке изборе,
Санда Рашковић Ивић мисли да ће се премијер кандидовати.

  

- Она његова посета Нишу и југу Србије личила је на почетак предизборне кампање за
председника - каже она.

  

Рашковић Ивић поднела је оставку на функцију председника ДСС због, како је тада
навела, „непринципијелних коалиција“ ДСС са Српском напредном странком у неколико
општина.

  

Странка је касније донела одлуку да из посланичког клуба избаци независног кандидата
листе ДСС-Двери Ђорђа Вукадиновића, а Рашковић Ивић је, као председница
посланичког клуба ДСС, то одбила да учини.

  

Санда Рашковић Ивић сматра да је њено одбијање да примени одлуку руководства да
избаци Ђорђа Вукадиновића из страначког посланичког клуба само повод.

  

Узрок је, како каже, „лепо дефинисао“ потпредседник ДСС Милош Јовановић, који је
рекао да не може да буде двовлашћа у странци.

  

- Не може да буде посланички клуб са мном и у централи он са својим друштвом. Један
тај микрофон, један центар је требало разбити, а онда је разбијен посланички клуб -
сматра Рашковић Ивић.

  

Она је уверена да се ДСС осрамотила тим поступком, а својој бившој странци је поручила
да партија која избацује свог бившег председника „неће имати велику будућност нити ће
ту било ко хтети да дође“.
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- Толико је било приче око посланичког клуба и он је био једини реметилачки фактор
стања у странци. Сада више посланичког клуба нема, па ћемо видети да ли је то био
једини проблем - навела је Рашковић Ивић.

  

(Блиц)

  

 3 / 3


