
Нови Сад: Српска напредна странка обележава 11. година од оснивања у хали Спенс; Вучић: Време је да победимо још убедљивије него раније; Од прошлости се не може побећи
недеља, 27 октобар 2019 20:02

Нови Сад -- У Новом Саду у хали Спенс, обележено је једанаест година постојања
Српске напредне Странке. У новосадском Спенсу се, према проценама, окупило више од
10.000 људи, а неколико хиљада остало је испред хале, који су свечаност пратили преко
видео-бима.

  

  

Председник Српске напредне странке (СНС) Александар Вучић изјавио је вечерас да ће
у марту или априлу следеће године бити одржани избори и да је време да та странка
победи још убедљивије и тако покаже да „Србија има снаге и вере у сопствену
будућност“.

  

Промене у странци

  

Он је најавио поново велике промене у странци на предстојећим страначким изборима у
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новембру истакавши да из својих редова морају да избаце оне који су се борили само за
личне интересе. Он је окупљенима рекао да треба да буду свесни постигнутих
резултата, али и да наставе да се боре за напредак земље још јаче. Вучић је казао да су
претходних година стварали странку која жели више и боље и која из сваког пораза и
минималног и неважног извуче поуку и бори се даље да подбеђује.
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"Победа је да радите више, да се борите више, да верујете у своје снове... Лествицу
дижите на шест метара, да највише снове сањамо и да те снове остварујемо", рекао је
Вучић.

  

Он је рекао да они који се баве политиком нису ту због себе и својих најближих него
народа.

  

"Немаш право да се жалиш него да видиш како је нашем народу, сиротињи и можемо ли
још више да урадимо за њих, а можемо и морамо и урадићемо још много", истакао је
Вучић.

  

Плата од 500 евра

  

"За који дан, већ у новембру, просечна плата биће преко 500 евра", изјавио је Вучић и
истакао да су "пред нама важне године, важније од оних које смо заједнички и са
добрим резултатима успели да прођемо".

  

Додао је да је оно што замера, како је рекао, најмарљивијим људима који чине СНС, то
што не посвећују довољно пажње обичним људима. Вучић је истакао да је зато
инсистирао на томе да у првим редовима у Спенсу буду обични људи и чланство, а не
функционери.

  

 "Ви сте, народе Србије, грађани Србије, једини који смете да будете питани" рекао је
Вучић. Он је додао и да ће Србија инсистирати на миру, али да ће се борити за интересе
свог народа на Косову и Метохији. "Ствари нису лаке", истакао је Вучић, говорећи о
Косову и Метохији.

  

Он је оценио и да ће предстојећи избори бити изузетно тешки за СНС, али да победа
треба да буде још убедљивија. "На листи треба да буде што више младих и
некомпромитованих људи, без луксузних аутомобила за које се не зна како су их
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зарадили", рекао је Вучић.

  

Он је додао да СНС треба да ради "за сиротињу" и у њеном интересу, за бољи квалитет
живота. Вучић је поручио да мржња не сме да буде одговор, чак ни према онима који
пале књиге и желе да линчују неистомишљенике. Одговор на то треба да буду рад и
успеси и нови путеви, сматра председник СНС, који је најавио и нови инвестициони
циклус. Као један од приоритета он је издвојио и стварање услова да се у Србију враћају
људи који сада раде у иностранству и да се заустави даљи одлазак. Вучић је оценио да
је до 2012. Србија била разорена и слику упоредио са Чернобиљем.

  

  

Следећи пут би требало да држимо скуп напољу, а не у унутра

  

"Србија је била разрушена кућа, такву су нам је оставили", констатовао је Вучић и
истакао да је Србија сада земља која привлачи инвеститоре и у којој се гради и праве
нова радна места.
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Председник СНС се извинио свима који нису успели да уђу у Спенс.

  

"Следећи пут би требало да држимо скуп напољу, а не у унутра", предложио је Вучић.
Окупљенима се обратио и Србин са Косова Милан Ковачевић, који је Вучићу исказао
захвалност за све што је учинио за српски народ на Косову.

  

"Србију сматарамо својом земљом и Александра Вучића сматрамо својим председником",
рекао је Ковачевић. На скупу поводом 11 година од оснивања СНС говорили су
представници Академије младих лидера СНС Ана Белоица и Рајко Капелан, који су
истакли да су поносни чланови СНС и да верују да је то странка која ради у интетресу
Србије и за њену будућност.

  

На прослави су наступили и музички састав Гарави сокак и естрадни уметник Аца Лукас,
а један од водитеља програма био је глумац Светислав Буле Гонцић.

  

Вучићев лапсус: Ми у Српској радикалној…

  

Вучић је вечерас направио лапсус и уместо садашње споменуо бившу партију у којој је
био високи функционер – Српску радикалну странку.

  

„Мени је најважније да сви људи разумеју, да ви који сте у Српској радикалној …“, рекао
је Вучић, затим застао насмејао се и казао: „Шта ћете од прошлости се не може побећи“.
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  Потом је рекао да је боље да он сам на свој рачун прави штосеве због лапсуса него некодруги.  Вучић је потом наставио говор у ком је од чланова СНС тражио да што више разговарајуса обичним људима и сазнају шта их мучи, истичући да је то нешто по чему су се увекразликовали од других странака.    Da ni ja a ni vi, koji ste u Srpskoj Radik.... Upssss. Progovori Šešelj. pic.twitter.com/obb5dtyH0V  — Sajam Ludaka (@BoraKonj) October 27, 2019    Борићу се за Косово и сваког Србина али не треба мислити да су ствари лаке  Александар Вучић изјавио је вечерас да ће се борити за Косово и Метохију и свакогСрбина, али да „не треба мислити да су ствари лаке и да ће моћи да се остварујурешења која су некада замишљали“.  Он је у Новом Саду на страначком скупу поводом 11 година од оснивања странке рекаода су успели да врате у жижу косовско питање, да су Србе одржали на Косову и дауспевају да помажу народу.  „Све смо то успели, али наш народ никада до краја није желео да чује шта је стварноистина“, рекао је Вучић и додао да народ на крају ипак увек презре оне који лажу идодворавају се.  

  „Највећа слобода када људима казеш и оно што иначе не желе да чују, е то је била мојаобвеза. Преузео сам је на себе у претходном периоду и погледајте само колико смо тогаурадили“, рекао је Вучић напомињући повећање просечне плате и изградњу путева иотварање радних места.  
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  На почетку свечаности обратио се лидер странке и председник Србије АлександарВучић.  Он је поздравио присутне у Хали Спенс и захвалио се на подршци.  "Хвала вам што сте уз Србију", рекао је Вучић.  У току је програм који је почео химном Србије у извођењу хора Српског народногпозоришта из Новог Сада.  18:35 - Председник СНС Александар Вучић, после вишеминутног аплауза, обратиосе присутнима  Вучић је честитао крсну славу и рођендан свима у хали Спенс  - Извињавам се свима који нису могли да уђу вечерас. У првим редовима седе обичниљуди вечерас, јер сам тражио да функционери седе тек од трећег, четвртог реда.Тражио сам то јер сматрам да не водимо довољно рачуна о обичним члановима странке.Није наш посао да гурамо функционере у први план, већ да помогнемо обичним људимаи на томе ћемо радити још више у будућности - рекао је Вучић.  

  - Странка коју смо направили сви ми, коју је направио пре свих Томислав Николић,странка је будућност, она је снага. Показатељ колико је напредовала је то што смо уједном месном одбору изгубили, са 8:6. У Бечеју један одбор. А ја сам био срећан.Зашто? Зато што сам видео да су људи у том одбору, активисти, тужни што су изгубили.Е, такву смо странку стварали. Са људима који воле да побеђују, који постављајулествицу увек високо, као Сергеј Бубка, на шест метара. Тако сви напредњаци, тако исви грађани Србије треба - поставите лествицу високо да највише снове сањамо. Дапокажемо да можемо да радимо и суботу и недељу, да можемо да стварамо и бринемоза српска села, не нудите лака решења, већ рад - рекао је Вучић.  18:20 - Група "Гарави сокак" честитала рођендан   Лидер групе Бане Крстић честитао је рођендан у име бенда, а потом су уследилипознати тактови њихове песме "Биће боље ако будеш ту"  
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  18:08 - Инторнирана химна "Боже правде"  
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  18:00 - Почела прослава, стигао Вучић    Александар Вучић поручио је у Новом Саду да је најважнији задатак партије у наредномпериоду да се младима омогући "српски сан" Вучић је, обраћајући се више хиљада људикоји су остали испред Спенса.  "Треба да им омогућимо да имају стан и аутомобил, а не да расипамо нашу децу по целомсвету, а и да молимо оне који су напустили Србију да се врате. Морамо да се боримо зате услове", подвукао је он.  "Имаћемо у марту или априлу изборе. Време је да победимо убедљивије него раније, дапокажемо да Србија има снаге и вере у сопствену будућост“, нагласио је Вучић.  Рекао је да је важно да се чланови не опуштају и да функционери покажу да им јеинтерес народа изнад света. „Треба да се боримо за народ и склонимо из наших редоваоне који се боре за себе, а не народ“, истакао је Вучић.  Медији преносе да је у Спенсу око 12 хиљада људи, а велики број људи је остао испред,те се свечаност преноси на видео-биму.  "Хвала вам драги пријатељи на величанственом дочеку. Пред нама су важне године,рекао бих чак и важније од оних који смо успели заједно да прођемо", поричио је вучићна почетку свог званичног обраћања.  "Моја замерка је што најмарљивијим људима о обичним чалновима не водимо довољнорачуна. Није наш посао да јуримо функционере, већ да помогнемо обичним грађанима, тоје оно што нас издваја", рекао је Вучић.  "Нико није пропутовао Србију колико ја, тада схватиш да није важно како је теби, већкако је њима, том народу."  "Србија ће сама да доноси одлуке о својој будућности", поручио је председник Србије.  
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  Вучић присталицама СНС испред СПЕНС-а: Време је да победимо још убедљивије  Председник Српске напредне странке (СНС) Александар Вучић изјавио је да ће у мартуили априлу следеће године бити одржани избори и да је време да та странка победи јошубедљивије и тако покаже да "Србија има снаге и вере у сопствену будућност".  "Важно је да се не опуштамо и на сваком месту покажемо да је интерес народа изнадсвега", рекао је Вучић испред Спортско-пословног центра "Војводина" у Новом Садуокупљенима који нису успели да уђу у препуну халу на скуп поводом 11 година одоснивања те странке.  Он је активистима СНС рекао да треба да разговарају са људима, да се боре за њих, ане за себе и своје интересе, те да из својих редова треба да склоне оне који ће да себоре за себе, а не за народ.  Вучић је окупљенима захвалио што су подржали најтеже реформе и што су увек били "узсвоју земљу" и "уз свој народ", а додао је да им је најважнији задатак да помогнумладима и да омогуће да остану у земљи.  Вучић је после говора испред СПЕНС-а ушао у халу, а скуп је почео интонирањем химне"Боже правде".  (Агенције)  
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