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На проширеној седници Покрајинског одбора којој су присуствовали и чланови Главног
одбора Демократске странке Србије, која је одржана у Косовској Митровици 12.10.2016.
године, констатовано је следеће:

  

  

Последњи напад на некадашњу председницу Демократске странке Србије и
председницу посланичког клуба ДСС у Скупштини Србије у форми писма упућеног
јавности само показује у каквом се моралном глибу са новим руководством нашла
Демократска странка Србије. Писмо има форму памфлета, речником и стилом одудара
од некадашње Демократске странке Србије и умногоме подсећа на то да је срочено или
у редакцији Информера или у централи Српске напредне странке. Писмо је пуно
неистина, гнусних инсинуација, прљавих подметања, грубих манипулација што по тону и
садржају можда може да одговара новом потпредседнику странке Милошу Јовановићу
али не Драгану Маршићанину који је дубоко зашао у седму деценију живота.
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  У писму се каже да је Санда Рашковић-Ивић амерички шпијун јер, забога, никога нијеконсултовала када је ишла на округли сто у америчку амбасаду, што је ординарна лаж,јер се пре одласка у амбасаду консултовала са Марком Јакшићем, ондашњим чланомПредседништва, и Сашом Симићем чланом политичког савета странке, дугогодишњимсаветником Војислава Коштунице. Произилази да је и Јакшић, који је међу двадесет Србана такозваној америчкој црној листи због угрожавања америчких државних инационалних интереса, амерички шпијун, као и да је Војислав Коштуница поред себе засаветника имао америчког агента што је ван сваке политичке логике. По ДрагануМаршићанину испада да је Санда морала да води 22 члана Председништва у америчкуамбасду да не би била њихов шпијун.  Чињеница да је Санда Рашковић-Ивић својом посетом Криму добила кривичну пријаву одпроамеричког режима у Кијеву, док је Русија због припајања Крима изложена западнимсанкцијама. Просто је невероватно како може неко ко подржава руску политику наКриму да буде амерички агент.  Истина је, да је на округлом столу Санда Рашковић-Ивићодговорно и часно заступала политику странке о чему је и јавност обавештена. Акостранка већ жели да тражи шпијуна у својим редовима изгледније би било да то будеАлександар Поповић који је као ресорни министар енергетике одбио да потпише продајуНИС-а Русима, као и градњу Јужног тока, па је то морао да учини у последњем моментуондашњи министар грађевине Велимир Илић. Или још конкрентије, после одласка садужности председника странке Војислава Коштунице међу првима који је дошао дачестита Алексндру Поповићу, који је преузео функцију вришиоца дужности председникастранке, био је први саветник америчког амбасадора у Београду.  Бившој председници се још замера да је била на митингу поводом рушења Савамале уБеограду, на основу чега се може закључити да Демократска странка Србије подржаванелегално рушење под фантомкама Савамале у Београду.  Лаж је такође да је некадашња председница подржала локалне коалиције са СНС-ом уСрбији, јер да је то тачно, зашто би онда поднела оставку на место председникастранке.  Руководство странке такође покушава да грађанима Србије објасни да се може сауспехом бити мало власт мало опозиција, тако што ће пре подне на Врачару са Српскомнапредном станком делити послови простор, а после подне јаловим саопштењимабранити Косово од оних истих са којима дели послови простор у престоници.  Можда таква прича прође у дечијем обданишту у Грачаници али не и код грађанаСрбије.  Покрајински одбор се живо сећа како је садашњи вршилац дужности председникастранке Драган Маршићанин увредио све жене у Србији причом о вибратору. СандаРашковић-Ивић га је тада бранила пред женама и грађанима Србије да би данас онгрубим инсинуацијама исту нападао. У праву је јеврејска пословица која гласи да је одсвих лоших ствари најгора људска незахвалност.  Или последња политичка глупост коју је Драган Маршићанин направио, је његова изјава,да је у Скупштину Србије ушла ергела коња. То му ипак није засметало да у тој истојСкупштини буде политички саветник посланичког клуба Демократске странке Србије узплату од 80.000 динара поред већ редовне пензије коју прима.  

  Санда Рашковић-Ивић и Ђорђе Вукадиновић су данас на политичкој сцени жестокикритичари режима Александра Вучића и управо је то главни разлог због чега се врхДемократске странке Србије окомио на њих. Можда странка оваквом политиком добије упонуди од Александра Вучића још неко министарско место, осим оног које је премијерпонудио Александру Поповићу. Прича о трећем путу Демократске странке Србије јенеозбиљна јер странка више нема пут, него само путељак који се наслања на политичкуцесту Александра Вучића.  Због очите колаборације са Српском напредном странком и колиција које врх странкеправи са онима који издају Косово и Метохију, из чега произилази да и сама странкаучествује у издаји, на данашњем састанку су оставке на члансто у Главном одбору и уПолитичком савету поднели дугогодишњи чланови и оснивачи Демократске странкеСрбије:  1.   Владимир Милентијевић, један од оснивача Демократске странке Србије,дугогодишњи Народни посланик и некадашњи председник Одбора за Косово и Метохијуу Скупштини Србије. Он подноси оставку на чланство у Главном одбору.  2.   др Вуко Антонијевић, некадашњи потпредседник странке, некадашњи председникПокрајинског одбора, заменик министра за Косово и Метохију у Влади ВојиславаКоштунице, дугогодишњи Народни посланик подноси оставку на функцију члана Главногодбора и напушта Демократску странку Србије.  3.   Горан Лазовић подноси оставку на фукцију члана Извршног одбора Демократскестранке Србије и на функцију члана Главног одбора Демократске странке Србије.  4.   Небојша Минић подноси оставку на функцију члана Главног одбора Демократскестранке Србије, на фукцију председника Окружног одобра Демократске странке Србијеи напушта Демократску странку Србије.  5.   Немања Јакшић подноси оставку на функцију члана Главног одбора Демокртаскестранке Србије.  6.   Драгиша Миљковић подноси оставку на функцију члана Главног одбораДемократске странке Србије и напушта Демократску странку Србије.  7.   Љиљана Љумовић подноси оставку на функцију члана Главног одбораДемократске странке Србије.  8.   Владимир Ракић подноси оставку на функцију члана Политичког светаДемократске странке Србије.  9.   Драган Костић подноси оставку на функцију члана Главног одбора Демократскестранке Србије.  10. Бојан Цветковић подноси оставку на функцију члана Главног одбора Демократскестранке Србије.  11. Др Ненад Којић подноси оставку на функцију члана Главног одбора Демократскестранке Србије.  После ових оставки у Главном одбору Демократске стрaнке Србије више неманикога са Косова и Метохије.  (НСПМ)  
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