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„За Дан Социјалистичке партије Србије, 17. јула, био сам

у Сједињеним Америчким Државама и зато ће данашња

седница Главног одбора бити посвећена томе и нашем

раду и постојању на политичкој сцени Србије већ 29

година. То ће бити и припремна седница за седницу

Главног одбора у септембру, када ће бити конституисани

сви органи партије. Дакле, да направимо најбољи могући

план како бисмо спремно ушли у изборе који су следеће

године и остварили што бољи резултат за нашу партију и

за Србију. За то нам је потребна боља организација и то

морамо да постигнемо“ , рекао је председник СПС-а

Ивица Дачић на почетку данашњег обраћања новинарима

пред седницу Главног одбора СПС-а.

Председник Дачић је истакао да данас неће бити бирани

потпредседници Главног одбора СПС, што све вероватно

највише интересује.

Уследила су питања о Специјалном суду за ратне злочине

на Косову, о поукама које је СПС извукао из

дугогодишњег постојања. На ово питање председник

Дачић је рекао да је поука много, али кључно је да се све

што је било лоше не понови, а најважније да се не живи у

прошлости, већ у Србији 2020. године.

Жива је социјалистичка, левичарска идеја и зато је циљ СПС-а да

на следећим парламентарним изборима има више од пола

милиона гласова. Партија се кадровски значајно изменила, а

доказ су и млади људи који су стајали иза њега док је разговарао

са новинарима који дведесетих нису били у политици, нису били

ни рођени. „Мислим да смо успели да сачувамо наш идентитет

свих ових година“, рекао је председник СПС-а Ивица Дачић.

Било је и питање о активностима Србије да земље које су

признале Косово, повуку то признање. На ово питање

Председник СПС-а Ивица Дачић је одговорио да смо то радили

сами и да сада сви знају да је Србија против признања тзв.државе

Косово и духовито упитао: „Да ли ви то мене хвалите, или ме

кудите?“

На данашњој седници Главног одбора изабран је само

председник Извршног одбора Главног одбора Владан

Заграђанин, док ће чланови Извршног одбора, потпредседници

Главног одбора СПС и чланови Председништва бити изабрани на

септембарској седници.
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Председник Социјалистичке партије Србије Ивица Дачић упутио је честитку поводом Дана партије свим члановима и симпатизерима

СПС:

„На данашњи дан, 17.јула 1990.године, пре 29 година основана је Социјалистичка партија Србије, на темељима свих претеча

социјалистичких и комунистичких идеја. Наша идеологија заснива се на борби за права радника, сељака, омладине, пензионера, за

једнакост полова, за бесплатно школство и здравство, за достојанствен живот свих грађана.

Ми српски социјалисти 21.века стојима постојано, на стази коју су утабали најбољи људи у новијој историји нашега рода. Надахнути

смо идеалима који спајају најнапредније људе целог човечанства. Нико у Србији нема такво наслеђе, нити такве стручне, искусне,

одговорне, посвећене људе за сваки задатак и посао.

Социјалистичке вредности су у основи наше државности, социјалисти су најстарији српски политички бренд. Не постоји политичка

снага у српском народу са дубљим коренима од Социјалистичке партије Србије.

Увек смо били и данас смо баш тамо где је и требало да будемо делећи судбину оних због којих и постојимо.

Хвала вам што сте свих година веровали и подржавали нас у тешким и срећним тренуцима. А ми ћемо и даље наставити борбу за

једине праве идеале – за социјалистичке вредности“.

ГЛАСНИК

ВРШАЦ – У месној организацији СПС у Уљми одржан је 24.

маја 2019. године састанак на ком је било и радно и свечано.

Председник Градског одбора СПС у Вршцу Бојан Галоња

разговарао је са нашим члановима и уручио чланске карте новим

члановима.

Исти повод социјалисти у Вршцу имали су 13. јуна када су се

окупили у Градском одбору СПС и уручили чланске карте новим

члановима СПС-а. На обележавању 29 година рада

Социјалистичке партије Србије вршачки социјалисти имали су и

госте – члана Извршног одбора Покрајинског одбора СПС у

Војводини Бранка Ћурчића и председницу Форума жена у

Војводини Александру Ђанковић. Поздрављајући старе и

неколико десетина нових чланова наше партије гости су

нагласили да је добро, што и поред озбиљних проблема које има

Градски одбор у Вршцу, има све више социјалиста и што су међу

новим члановима у значајном броју млади и жене.

АПАТИН – Социјалисти у Апатину обележили су Дан партије

17. јула 2019. године.

О историјату партије говорио је вд председника Општинског

одбора Милош Ђерић, а присутне су поздравили и гости –

потпредседник ПО СПС у Војводини Марко Ровчанин,

председник Покрајинског савета СОС Борис Новаковић и члан

Извршног одбора ПО СПС Бранко Ћурчић. Он је поздрављајући

присутне истакао који задаци чекају Социјалистичку партију у

наредном периоду, у светлу скорих избора, јер је рок за редовне

изборе следећа година. „То значи да морамо добро да се

организујемо, да средимо своје редове и затегнемо мрежу, како

бисмо успешно реализовали изборе, а да ли смо успешно то

урадили, показаће резултат“, рекао је Бранко Ћурчић.

Чланови СПС у Апатину током преподнева су положили цвеће

на гроб др Живорада Смиљанића, дугогодишњег председника

Организације СПС у Апатину.
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РУМА - У вечерњим сатима 19. јула социјалисти у Руми

обележили су Дан СПС-а. Окупљене је поздравио домаћин,

председник румског општинског одбора Владимир Малетић, а у

име Покрајинског одбора присутнима се обратио секретар

Извршног одбора Покрајинског одбора СПС у Војводини Иван

Ђоковић. Он је, честитајући свим социјалистима празник,

подсетио на 29 година рада и указао на озбиљне задатке који

чекају СПС у овој предизборној години. „Да бисмо остварили

бољи изборни резултат у односу на прошле изборе, морамо

значајно да поправимо нашу организацију и осавременимо

начине вођења изборних активности, а пре свега у делу који се

односи на непосредну комуникацију са грађанима. Сва

истраживања јавног мњења уназад годинама показују да СПС

има много већи капацитет него што остварује на изборима. Зато

је кључ успеха у нашим рукама и морамо да га искористимо у

најбољој мери“, рекао је Иван Ђоковић. Вечерашњој свечаности

присуствовали су и председница Форума жена у Војводини

Александра Ђанковић, председник Покрајинског савета

Социјалистичке омладине Борис Новаковић и представници

других општинских одбора СПС у Сремском и другим окрузима

у Војводини.

ДАН СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ

НОВИ САД – Дан СПС – а обележили су уз радни доручак и

чланови Стручне службе ПО СПС у Војводини. О будућим

задацима и преломним тренуцима и одлукама у претходних 29

година Социјалистичке партије Србије говорио је члан ИО ПО

СПС у Војводини Бранко Ћурчић.

Поштовани читаоци, пред вама је

ДВАДЕСЕТИ број Гласника СПС. Од

почетка 2017. године, од првог броја,

настојали смо, са променљивим успехом,

да вам представимо активности свих

одбора СПС у Војводини. Захваљујемо

свима који су слали прилоге у нади да ће

их у наредном периоду бити све више.

РЕДАКЦИЈА
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БИО ЈЕ ОСМИ МАРТ...РАД НАШИХ ОДБОРА...

ВРБАС – Општински одбор угостио је 1. јуна 2019. године

народне посланике Посланичке групе СПС и министре у Влади

Србије Бранка Ружића (министра за државну управу и локалну

самоуправу) и Горана Тривана (министра за заштиту животне

средине). Након пријема у просторијама Општинског одбора,

гости су са грађанима и члановима СПС разговарали у биоскопу

„Југославија“. Заинтересованим посетиоцима најпре се обратила

Марјана Мараш, председница Општинског одбора СПС у Врбасу,

такође председница Скупштине врбаске општине и народни

посланик. Она је говорила о раду општинске организације СПС и

учешћу наше партије у локалној самоуправи. Шеф Посланичке

групе СПС у Народној скупштини Ђорђе Милићевић и министри

Бранко Ружић и Горан Триван објаснили су начин

функционисања државних органа и својих министарстава и

истакли да СПС увек стоји на услузи грађанима Србије и да су

врата државних органа на чијем су челу социјалисти, увек свима

отворена.Овај сусрет завршен је питањима заинтересованих

грађана, односно конструктивним разговором. Посланици и

министри из Социјалистичке партије Србије обишли су тог дана

и Скупштину општине Врбас и том приликом одржан је састанак

са председником општине Миланом Глушцем и сарадницима.

Носиоци највиших државних функција из редова наше партије

посетили су и Градски музеј Културног центра Врбас и од

кустоса чули историју овог војвођанског града. Народни

посланици и министри изразили су жељу да поново посете Врбас.

ОТВОРЕНА РАВНОСЕЛСКА ФИЈАКЕРИЈАДА - Ове године

нешто раније, него уобичајено, 19. јула је свечано отворена

Равноселска фијакеријада. Госте и учеснике, њих више од три

хиљаде, у име домаћина поздравио је председник Савета МЗ Зарија

Лазовић, а испред општине Врбас, председница Скупштине

општине Марјана Мараш. Они су свим гостима пожелели угодан

боравак у Равном Селу, а такмичарима који ће показати своје

вештине у вожњи фијакера у више категорија, добар успех. Иначе,

ова својеврсна културна, спортска и туристичка манифестација,

одржава се ове године осамнаести пут.

ПЛАНДИШТЕ – у овој општини 12. маја 2019. године одржани су

спортски сусрети добровољних давалаца крви који живе и раде на

територији ове општине. Након спортских такмичења, нашем члану

Владици Илијевском уручена је плакета јер је једини у овој

општини који је педесет пута дао крв.

Председник КУД „Дукати“ из Маргите, члан Извршног одбора

Општинског одбора СПС у Пландишту и председник месне

организације у Маргити Михај Микша био је 9. јуна домаћин

Четвртих сусрета културно-уметничких друштава која у свом

називу имају реч „дукат“. Тако су гости били из Старе Пазове и

Крагујевца, а поздравио их је и председник општине Јован Репац

као и директор КОЦ „Вук Караџић“ и први човек наше партије у

Пландишту Мирослав Петровић.
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БИО ЈЕ ОСМИ МАРТ...РАД НАШИХ ОДБОРА...

СТАРА ПАЗОВА – Тома Фила говорио је о „Завршној речи“ и

26. јуна 2019. године у сали Културног центра у Новој Пазови. И

овде, као и у многим одборима Социјалистичке партије Србије

широм Војводине на чији позив се сваки пут одазвао,

интересовање је било велико и сале увек пуне. Посетиоци су

одлазили са ових скупова богатији за нова сазнања и искуства

која могу да им оплемене живот. Због тога социјалисти у

Војводини захваљују партијском другу Томи Фили.

Руководство општинског одбора и делегација Покрајинског

одбора СПС у Војводини положила је 21. јула цвеће на

споменике борцима Народно-ослободилачког рата у оквиру

манифестације „Војачке партизанске ватре“. Од чланова

делегације Покрајинског одбора говорио је секретар ИО ПО СПС

Иван Ђоковић.

ИРИГ – Чланови СПС у овој сремској општини не заборављају

антифашистичку традицију и жртве страдале у Другом светском

рату. Тако су, полагањем венца на споменик „Слобода“ на

Фрушкој гори, обележили Седми јул, Дан устанка народа

Србије.Венац су положили секретар ИО ОО СПС Радован

Нинковић и председник Општинског савета Социјалистичке

омладине Славко Павловић. Жеља је социјалиста да се никада не

забораве важни датуми из наше историје, борци против фажизма

и они који су дали животе за слободу у Другом светском рату.



ГЛАСНИК

Гласило Покрајинског одбора СПС у Војводини

Модене 5, 21000 Нови Сад, тел. 021/557-034
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ПАНЧЕВО- Градски одбор наставио је акцију обиласка чланова бирачких одбора из радова Социјалистичке партије Србије на свим

бирачким местима на територији овог града. Тако су чланови Извршног одбора Нада Кирбус, Бошко Зељковић и председник МО СПС

Котеж Марко Башић обишли 30. маја две породице наших чланова у МЗ Котеж и разговарали са њима. У сусрет изборној години и

једни и други су истакли да знају колико је рад у бирачким одборима значајан за изборни резултат.

У овој месној организацији 5. јуна 2019. године три породице наших чланова који су радили у бирачким одборима обишли су

председник Градског одбора Никола Дангубић, председник МО СПСМарко Башић и секретар ИО Градског одбора Далиборка Јагица.

Дана 30. маја 2019. у просторијама Градског одбора СПС одржан је састанак Месног одбора Центар-2. Председавао је председник ове

месне организације Ратко Татић, а присуствовали су потпредседник Градског одбора Бенони Грујеску, чланица ИО Градског одбора

Нада Кирбус и секретар ИО Далиборка Јагица. На састанку су усаглашене мере које треба предузети да би овај месни одбор био јачи, а

присутни социјалисти предлагали су и начине који би допринели квалитетнијој комуникацији и приступу грађанима и који би њима

учинили доступним резултате рада овог месног одбора СПС протеклих годину дана.

Градски одбор наставио је и акцију обиласка симпатизера и угледних домаћина на територији Панчева, а на предлог наших месних

одбора. Тако су председник Градског одбора Никола Дангубић, секретар ИО Далиборка Јагица и председник МО СПС Глогоњ Бенони

Грујеску 7. јуна обишли четири породице наших симпатизера у Глогоњу. Гости и домаћини разговарали су о актуелним питањима и

проблемима који муче земљораднике и о политици и ставовима СПС по свим животно важним питањима. Делегација СПС разговарала

је и са чланивима СПС који су у били на два бирачка места колико их има у Глогоњу.

Крајем априла ове године, а уз помоћ руководства Градског одбора СПС у Панчеву, у Глогоњу је потписан уговор између ЈП „Путеви

Србије“ и Месне заједнице о донацији 300 кубика гребаног асфалта за санацију путне мреже у овој МЗ.За донацију, ПДВ је платила

месна заједница и радови су завршени у року, односно до почетка јуна.

Градски одбор је, у сарадњи са свим месним одборима СПС у граду Панчеву, сакупио десет врећа пластичних чепова које су 15. јула

предате оснивачу акције „Чеп за хендикеп“ Зорану Мартинову из Зрењанина. Захваливши на учешћу у акцији он је нагласио да ће

чепови бити продати компанијама за рециклажу, а добијени новац биће употребљен за куповину нових или половних ортопедских

помагала особама са инвалидитетом. Ову акцију покренуо је потпредседник Градског одбора Бенони Грујеску с намером да

социјалисти не запоставе хуманитарни рад и помоћ онима којима је она најпотребнија по чему је наша партија одавно позната.
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ВРБАС – крајем маја, у организацији Комисије за праћење остваривања родне равноправности у општини Врбас на чијем је челу

Марјана Мараш и Форума жена у Врбасу, у сали Градског музеја Културног центра одржано је предавање „Живот са поклоњеним

срцем“. О завештању органа и трансплантацији и о значају да се што више грађана Србије укључи у ове проблеме и донесе одлуку да

завешта органе, говорио је проф. др Душан Шћепановић који више од деценије живи и ради, захваљујући срцу које је добио.

ЗРЕЊАНИН - Члан Главног одбора СПС и познати адвокат боравио је половином јуна 2019. године у Зрењанину и на позив Градског

одбора СПС и Форума жена у Зрењанину представио своје аутобиографско дело „Завршна реч“. У препуној конференцијској сали

Кристалне дворане поз дравили су га председник зрењанинских социјалиста Жељко Малушић и председница ФОЖ у Зрењанину

Жељка Милошевић. „У мојој књизи су случајеви Слободана Милошевића, Јованке Броз, Жарка Лаушевића, Борке Вучић, Николе

Шаиновића, хашких осуђеника, убица и криминалаца, невиних и кривих. Адвокатска професија је незгодна, тешка, често

супротстављена политици. У својој каријери бранио сам око хиљаду људи, а на уобичајено питање шта је најтеже, увек сам одговарао

да је најтеже бранити оног ко није крив, а најлакше оног ко је крив. Књигу сам написао 2015. године када сам одлучио да више нећу

ући у суд, јер ме то више не радује“, рекао је Тома Фила Занимљиво је да је на крају књиге предвидео дешавања у нашој држави која се

данас, четири године касније, нажалост, показују као стварност. Одговарајући на бројна питања, а највише их је било у вези са

„хашким одбранама“, он је истакао да Хашки трибунал не осликава међународно право и правду, већ интересе оснивача тог суда.Сваки

одговор пратила је и понека анегдота из његове богате адвокатске каријере. „Мотив ми је био да докажем да Срби нису геноцидан

народ, да појединци којима је суђено тамо, нису криви за оно што им се ставља на терет, да критерјуми за Србе и остале оптуженике

нису исти“, рекао је Тома Фила и поручио младима који желе да се баве адвокатским позивом да треба да буду добро информисани, да

знају више од тужиоца и судије, да се ставе у њихов положај и да онда почну да траже решење за случај. Други важан услов да буду

добри адвокати јесте напоран рад и непрестано учење. Тома Фила је саветовао младима да читају класике као што је Достојевски, на

пример, да иду у позориште и уче од глумаца, јер адвокат не сме дозволити да му се мисли и осећања „читају“ са лица. Такође, да се

друже са новинарима, јер су то радознали људи и свашта знају, па се и од њих може много научити.
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НОВИ САД – БЕГЕЧ - Министарка у Влади Републике Србије задужена за демографију и популациону

политику, проф. др Славица Ђукић Дејановић 25. јуна је, у оквиру пројекта ''Жене живе и на селу'', посетила

Културни центар МЗ Бегеч.

Домаћин, председница МО СПС Бегеч и председница УО КЦ Бегеч, Пламенка Лаћарац, са председником и

члановима Савета МЗ Бегеч и женама које су учествовале у Пројекту, упознала је гошћу са активностима КЦ

Бегеч и вредностима које жене Бегеча, кроз свој рад, негују.Посети су присуствовали члан ИО ПО СПС у

Војводини, Бранко Ћурчић, потпредседник ГО СПС Нови Сад, прим. др Веселин Бојат, потпредседница

Скупштине АПВ и председница Форума жена ПО СПС Војводине, Александра Ђанковић, председница

Форума жена ГО СПС Нови Сад, доц.др Мирка Лукић-Шаркановић, као и бројне чланице Форума жена ГО

СПС Нови Сад.


