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 Социјалистичка партија Србије обележила је данас у Алексинцу 27 година од оснивања
и на седници Главног одбора изабрала нове потпредседнике - Новицу Тончева и Душана
Бајатовића. Славици Ђукић Дејановић је поново продужен шестомесечни мандат на
место заменице председника СПС.

  

  Подсетимо, на конгресу крајем 2014. за председника је изабран поново Ивица Дачић, а
Главни одбор је у септембру 2015. за потпредседнике изабрао Бранка Ружића,
Александра Антића, Жарка Обрадовића и историчара Предрага Марковића. Избор
Марковића остао је изненађење до седнице Главног одбора, и Дачић је тиме хтео да
покаже да је у стању да ван медија држи то кадровско решење, као и ван партијских
комбинација. Милутин Мркоњић је тада изабран за почасног председника, али је он
потом изјавио да му није јасно шта та функција значи, и у том својству се није појављивао
у јавности.   

Практично, већ неколико година траје тиха криза у врху социјалиста, која се испољава
као незадовољство појединих високих функционера односом са коалиционим партнером
Српском напредном странком. Најгласнији међу њима био је Новица Тончев, који је више
пута испричао да Дачић није испунио обећање да ће он бити потпредседник упркос
подршци коју има у Сурдулици. Јучерашња седница Главног одбора сматра се
консолидацијом у руководству, након што је СПС у влади Ане Брнабић добио још два
министарска места (за Ружића и Горана Тривана), као награду за подршку лидеру
напредњака Александру Вучићу на председничким изборима.

  

За чланове председништва социјалиста су изабрани још Горан Триван, Борис
Милићевић, Бане Митровић, Мирко Керкез, Снежана Пауновић, Александар Ђуровић,
Бранко Ћурчић и Славица Ајдер из Војводине, преносе медији.
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Поједини истичу и да је Бајатовић замрзао своју страначку потпредседничку функцију од
када је постао директор Србијагаса, и да му ово фактички није избор него
"одлеђивање". Седници руководства у Алексинцу присуствовали су и људи из старе
граде попут Петра Шкундрића, али и млади "јастребови" у лику Николе Никодијевића,
функционера у београдској власти, из редова СПС.

  

Дачић: На свим нивоима власти

  

Председник Социјалистичке партије Србије Ивица Дачић данас је на обележавању 27
година постојања и рада СПС да је њен главни циљ ефикасна партијска организација
која може да одговори свим политичким и другим изазовима са којима се суочавају
партије у 21. веку.

  

„У том смислу се припремамо за нове политичке изазове и циљ нам је да сви наши људи
који се налазе на различитим нивоима власти предано раде свој посао и да му буду
посвећени и да наравно заједно са Српском напредном странком пробамо да ударимо
темеље за једну нову Србију која ће гарантовати бољи живот за све грађане Србије“
рекао је Дачић.

  

(Данас)
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