
Ивица Дачић: Колегама из СПС поручујем да воде Београд као што ја водим спољну политику - "јако, чврсто и одлучно!"; Палма: Дачић је други Тито у Србији
субота, 13 јануар 2018 17:21

 Председник Социјалистичке партије Србије Ивица Дачић поручио је страначким
колегама да воде Београд као што он води спољну политику - јако, чврсто и одлучно.

  

  Има настојања да нас маргинализују и ставова да смо нестали са политичке сцене, а
сваки дан гледају репризе серије "Отписани" и "Повратак отписаних". Не плашите се
никога, имамо своју идеју и идеологију, рекао је Дачић на седници Градског одбора.   

Он је поручио страначким колегама да јаче и чвршће бране своје ставове.

  

Дачић је рекао да је са лидером СНС Александром Вучићем договорено да се на изборе
у Београду иде на две листе, а СПС наступа са својим деценијским партнером
Јединственом Србијом.
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  Драган Марковић Палма: Ми смо државотворна, а не кумовска коалиција итрајаћемо бар још 100 година  Председник странке "Јединствена Србије" Драган Марковић Палма оценио је да јекоалиција ЈС и Социјалистичке партије Србије "мали шраф" без којег Београд не биизгледао како данас изгледа, а оценио је и да је лидер СПС Ивица Дачић "други Тито уСрбији".  Марковић је на седници београдског одбора СПС-а казао да без те коалиције у Србијуне би долазили инвеститори.  "Ми смо коалиција која не лаже, и која никада није издала своје грађане и Србију. Мисмо државотворна, а не кумовска коалиција и трајаћемо бар још 100 година", рекао јеМарковић.  По његовим речима, коалиција СПС-ЈС има најбољег кандидата за градоначелника,Александара Антића који "има велико искуство, зна како се доводе инвеститори, неманиједну мрљу. Откад је он министар рударства и енергетике, није било дана, а да Србијаније имала струју", казао је Марковић.  Он је навео да ће се коалицјија СПС-ЈС борити за социјалну правду, запошљавање, апротив "беле куге", да ће посебно водити рачуна о пензионерима.  "Данас је ситуација у Београду боља него раније, али ће бити још боља када мипобедимо на изборима. Ово нису избори за председника Србије, већ за будућностБеограда, а ми имамо најбољег кандидата", поновио је Марковић.    (Фонет, Бета)  
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