
Милутин Мркоњић: Очекујем наставак сарадње са СНС, али уколико се њихова одлука промени СПС је спреман и да буде опозиција
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 Почасни председник СПС Милутин Мркоњић у разговору за Нова.рс, рекао је да очекује
наставак сарадње његове партије са Српском напредном странком, јер су заједнички
постигли одличне резултате. Он каже да је на напредњацима да одлуче на који начин ће
формирати власт, а да је СПС спреман и да буде опозиција, уколико дође до одлуке да
се сарадња не настави.

  

  Из редова Српске напредне странке, након избора, од појединих функционера стизале
су поруке да је време да Социјалиситчка партија Србије стекне опозиционо искуство.
Последњи у низ који је изнео тај став је посланик напредњака из претходног сазива
Скупштине Драган Шормаз.   

“Зашто да делимо одговорност са онима који нису добили поверење грађана? Они треба
да буду у опозицији”, поручио је недавно Шормаз, гостујући на телевизији Н1.

  

С друге стране, почасни председник социјалиста Милутин Мркоњић, наводи да свако
може да говори шта жели, истичући да је СПС озбиљна партије која има способне
кадрове.

  

“Досадашња сарадња са Српском напредном странком је била успешна и резултати су
добри. Лично не видим разлоге зашто се она не би наставила. Уколико руководство
једне и друге партије пронађу разлоге да се коалиција не обнови, ја немам ништа
против”, рекао је Мркоњић, додајући да одлазак у опозицију не мора да буде лош и да је
СПС спреман и за сваки исход.
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“То пружа и неке нове могућности за развој саме партије. Ми смо увек били
конструктивна опозиција, а не деликвентна. Ми смо спремни на све, али мислим да је
наша сарадња, пре свега Ивице Дачића и Александра Вучића, била добра и да је дала
одличне резултате”, сматра Мркоњић.

  

Почасни председник Социјалистичке партије рекао је да је природно да постоје трвења
унутар коалиције, истичући да је СНС странка са апсолутном већином и да има право да
бира са ким ће у власт.

  

У кампањи нико није спомињао изградњу метроа

  

Мркоњић истиче да је очекивао да ће странке у изборној кампањи говорити о изградњи
метроа, те да га је изненадило што то нико није учинио.

  

“Без обзира што се кампање користе за изношење одређених футуристичких идеја,
требало би говорити и о неким реалним пројектима. За Београд и Србију метро је од
капиталног значаја, мислим да је то једна врло важна ствар коју су сви запоставили,
укључујући и Социјалистичку партију Србије”, навео је он, објашњавајући да током
изборне трке се није ишло на конкретне предлоге.

  

“О томе би требало размишљати, јер је то кључна ствар за развој наше земље”, поручио
је Мркоњић за Нова.рс.

  

(Нова.рс)
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