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Председник партије „Здрава Србија“ и општине Чајетина Милан Стаматовић казао је да
није искључено да би та политичка опција сарађивала са Српском напредном странком,
под условом да владајућа партија постигне промене у децентрализацији, успостављању
платних разреда и слободе медија.

  

  

Он је гостујући у програму Њузмакс адрије навео да „Здрава Србија“ та три питања
сматра за најважнија у Србији, а да поред тога морају да постигну сагласност по питању
Косова и Метохије и националних интереса Србије.

  

 „У политици никада не треба рећи никад. Ако би неко дошао на становиште које ми
заступамо (по та три питања), да се успостави систем, та партија која би то остварила би
била сутра прихватљива… Странка која изврши децентрализацију водиће Србију 50
година“, казао је Стаматовић.
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На питање зашто је на недавно отварање гондоле на Златибору позвао председника
Србије Александра Вучића, Стаматовић је навео да је и до сада гледао шта је интерес
општине Чајетина, као и да су на сваку општинску манифестацију позивали
представнике државног руководства.

  

Стаматовић је додао и да је председник Вучић дошао да би отворио гасовод на
Златибору, који је државна инвестиција.

  

 „Замислите да смо ми као локална самоуправа одбили председника државе да
присуствује отварање гондоле… Елементарна култура и пристојност налаже свим
носиоцима јавних функција да поштују институције. Ми по хијерархији поштујемо те
институције. Ја сам рекао (министарку рударства и енергетике) Зорану Михајловић
никада не бих позвао, зато што је она виновник свих наших проблема, уз још неке
министре“, казао је Стаматовић.

  

Он је додао и да ће наставити да критикује потезе који нису добри, да са Вучићем није
ништа договорио, али да ће са централним властима сарађивати око регионалних
пројеката.

  

Стаматовић је навео да је долазак Вучића знак да почиње дијалог власти и опозиције, да
је „Здрава Србија“ друга најача политичка опција у западној Србији, са преко 100
локалних одборника на последњим одржаним локалним изборима.

  

„Вучић је вероватно проценио да треба да разговара са неким ко има политичку снагу…
Најпозванији да учествује у тим разговорима (власти и опозиције о изборним условима) је
председник државе, да се додје до решења и Србија мора да се уреди барем у
сегментима у којима сам говорио“, закључио је Стаматовић.

  

(Бета)
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Видети још:  Милан Стаматовић: Вучић би требало да посредује у дијалогу власти
и опозиције, јер је легитимни и легални председник свих грађана

  

Нова.рс: Случај Стаматовић - Оснивао СЗС, сад другује са Вучићем
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