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 Подношење оставке Славише Ристића на место потпредседника странке и на место
члана Главног одбора Демократске странке Србије, као и Марка Јакшића на функцију
члана Председништва, фукнцију члана Главног одбора као и чланства у Демократској
странци Србије је тужан епилог непринципијелног уласка Демократске странке Србије у
локалне коалиције са Српском напредном странком. Славиша Ристић и Марко Јакшић су
оснивачи Демократске странке Србије и у странци су више од 24 године. Пре тога су
заједно са Коштуницом и Мићуновићем на Косову и Метохији основали Демокртску
странку да би по одласку Војислава Коштунице из Демократске странке заједно са њим
основали Демократску странку Србије.

  Тврдња врха Демократске странке Србије да улазак у локалне коалиције нема везе са
политиком странке и да је то у сврху очувања општинских одбора је нетачна јер
стварност говори друкчије. У периоду од 2012-2016. године у скоро 70 општина у Србији
ДСС је била на власти са Српском напредном странком. На локалним изборима 2016.
године Демократска странка Србије где је год била на власти са СНС-ом нигде није
прешла цензус. Због уласка ДСС у локалне коалиције са Српском напредном странком
велики број општинских одбора на Косову и Метохији због ове колаборације жели да
напусти Демократску странку Србије па се поставља питање како се то чувају
општински одбори када због уласка у власт са онима који су издали Косово и Метохију
општински одбори напуштају странку.  

Са друге стране, каква је то страначка солидарност у Демократској странци Србије, да
док чланови ДСС на Косову и Метохији трпе најгору тортуру од Српске напредне
странке, дотле чланови ДСС у неким општинама у Србији, где су на власти са Српском
напредном страком, деле пословни простор и радна места.
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  Покрајински одбор Демократске странке Србије посебно је згрожен понашањемпојединих чланова Главног одбора према члану посланичког клуба Демократске странкеСрбије у Скупштини Србије Ђорђу Вукадиновићу. Вршилац дужности председникастранке Драган Маршићанин удаљио га је са седнице Главног одбора уз примитивно ивулгарно вређање од  стране двојице потпредседника Демократске странке Србије.Ђорђе Вукадиновић је доказани пријатељ Срба са Косова и Метохије који је заједно сањима организовао протесни митинг у Београду због потписивања издајничкогБриселског спразума.  Покрајински одбор Демократске странке Србије позива високе функционере ДССАлександра Поповића и Игора Ивановића да испуне обећање дато члановимаПокрајинског одброра ДСС са Косова и Метохије. Наиме, они су на састанку сачлановима Покрајинског одбора изјавили да ће против председника Владе СрбијеАлександра Вучића поденети кривичне пријаве за кривично дело националневелеиздаје. На састанку је иначе било присутно више од двадесет људи, и ако су на ово„заборавили“ ми их овим путем подсећамо.  Председник покрајинског одбора                    Демократске странке Србије  др Ненад Којић  (НСПМ)    
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