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 Социјалистичка партија Србије данас прославља 30 година постојања, а председник
странке је на свечаности тим поводом рекао да СПС од оснивања стоји постојано. Он је
функционерима СПС поручио да нису већи од партије.

  

"Лопови издајници никада неће доћи на власт у Србији", поручио је Дачић и рекао да је
СПС патриотска странка у којој никада није било издајника и да је СПС странка која се
залаже за социјалну правду.

  

  
  

СПС је патриотска странка у којој никада није било издајника. СПС је странка која се
залаже за социјалну правду

    

Подсетио је да је СПС прошао тешка времена и да је историја СПС била истоветна са
проблемима народа са којим живи.
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Дачић је функционерима поручио да нису већи од партије, да су ту где јесу због партије
и да ће партија остати и после њих, те да они који мисле да су Срби геновидни народ и
не желе да раде за националне интересе "могу одмах да оду у друге странке".

  

Он се осврнуо и на 5. октобар који је рекао да не зна како да назове, те рекао "пуч,
државни удар", да су многи мислили да ће СПС нестати, да је 6. октобра на састанак
градског одбора дошло њих 12, али да су опстали и када је било најтеже.

  

"Живела Србија. Без Србије нема СПС, али без СПС нема модерне Србије", поручио је
Дачић.

  

Антић: Три генерације једне породице у СПС

  

Потпредседник СПС и министар рударства и енергетике Александар Антић рекао је да
социјалисти 26. априла на изборима морају да покажу своју снагу и добре изборне
резултате у изборној години и да верује у добар резултат.

  

"Важно је да на овим изборима покажемо оно што јесмо. Да се направи амбијент у којем
ће сви живети живот достојан човека", нагласио је Антић.

  

Он је оценио да је Јединствена Србија братска партија и да је њен лидер Драган
Марковић Палма био партнер СПС и када је било најтеже и да се те две странке заједно
спремају за изборе.

  

Антић је говорио о идентитету СПС и о томе да су у тој партији по три генерације из
једне породице и истакао да се идентитет СПС брани "снажним резултатом на
изборима" и поручио да је "јака СПС" значи јака Србија.

  

 2 / 3



Ивица Дачић на прослави 30 година постојања СПС: Лопови и издајници никада неће доћи на власт у Србији
недеља, 23 фебруар 2020 15:24

Председник Јединствене Србије Драган Марковић Палма рекао је да је политика СПС
коју су водили 30 година исправна, да коалиција ЈС-СПС траје 12 година, да је чврста и
да је СПС симбол политике у Србији, јер и деца и стари знају за ту странку и знају да се
СПС "пита".

  

"Историја је на нашој страни, али ми радимо за будућност. Са Дачићем СПС има добру
будућност", поручио је Марковић.

  

Прослави годишњице СПС присуствовао је и министар спољних послова Антигве и
Барбуде Чет Грин, који је пренео "топле карипске поздраве" и рекао да је од самог
погледа на скуп јасно да је СПС у Београду јак.

  

"Желим вам бар још 30 година и бићу са вама на тој прослави", рекао је Грин.  

  

Скупу су присуствовали високи функционери СПС, као и некадашњи функционери попут
првог председника графског одброра СПС Београд Михајла Милојевића. Скуп је почео
химном Србије "Боже правде", а затим се чула "Инернационала".

  

(Фонет)
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