
На Новом гробљу у Београду, у присуству већег броја грађана, сахрањен Милутин Мркоњић. Ивица Дачић: Путуј у вечност, драги ћале
четвртак, 02 децембар 2021 14:39

Народни посланик и почасни председник СПС-а Милутин Мркоњић сахрањен је
данас у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу, у присуству породице,
пријатеља и бројних поштовалаца.

  

  

Мркоњић је испраћен уз песму ''Чубура'' коју је извео Беки Бекић, уз пратњу
хармоникаша Аце Софронијевића.

  
  

Ковчег су носили Ивица Дачић, Бранко Ружић, Зоран Лилић, Никола Шаиновић, Душан
Бајатовић и Владе Дивац
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На почетку поворке, иза петокраке је био венац са посветом председника Србије
Александра Вучића - „Неуморном градитељу, с поштовањем председник Србије
Александар Вучић”, а ковчег су носили Ивица Дачић, Бранко Ружић, Зоран Лилић,
Никола Шаиновић, Душан Бајатовић и Владе Дивац.

  

Последњи поздрав Мркоњићу упутио је лидер СПС Ивица Дачић и захвалио му за све
што је учинио за земљу, људе и чланове СПС којима је био као отац.

  

''Путуј у вечност, драги ћале, пратимо те твојом омиљеном песмом која говори о Чубури и
твојој мајци која је на небу сама. Нажалост, више није сама. Путуј у вечност, нека ти је
хвала'', казао је Дачић, који се у сузама опростио од, како је рекао, драгог друга Мрке.

  

Дачић је казао да су на гробљу присутни људи из целе Србије који су дошли да му
се поклоне и захвале за све што је урадио за њих и то путевима, возовима и
мостовима које је управо Мркоњић градио целог живота са циљем да у Србији буде
што боље.

  

„Ни ми који те познајемо од када знамо за себе не можемо да пратимо где све
пролазимо, а да нема и твог печата”, навео је Дачић.

  

Како је рекао, нису имали довољно времена да му захвале, јер он то није дозвољавао
гурајући их стално да ураде више и боље, да не стају, не гледају уназад, већ само
унапред.

  

''Ниси нам дао времена и могућности да помислимо да те више неће бити'', казао је
Дачић наводећи да их је Мркоњић научио свему што знају и што данас јесу, као и да их је
напустио ''отац и неко ко је увек испред себе стављао бригу о другима''.

  

Истакао је да нико до Мркоњић није могао да их научи боље о томе како се воли своја
земља, шта све мора да се уради за њу.

  

 2 / 8



На Новом гробљу у Београду, у присуству већег броја грађана, сахрањен Милутин Мркоњић. Ивица Дачић: Путуј у вечност, драги ћале
четвртак, 02 децембар 2021 14:39

„Само ти си могао да нам покажеш како бити господин, а остати друг. Једино си ти знао
да верујеш у нас, твоје синове и ћере и онда када се није смело. Узимао си нас у заштиту
зато што си знао да ћемо да личимо на тебе када порастемо и да ћемо да наследимо
најбоље од тебе”, испричао је.

  

Додао је да сада када се растају, мора да каже да је био у праву за све и замолио
Мркоњића да им не замери што су данас тужни.

  

''Жалимо само што немамо још један дан са тобом, у твом загрљају, знам да нас и данас
грлиш, тешиш'', казао је Дачић и додао да су данас и радосни јер је привилегија то што је
Мркоњић био део њихових живота.

  
  

Код Мркоњића су посао, рад и дисциплина били закон

    

Додао је да би им Мркоњић данас рекао: ''Досадни сте, држите говоре, дајте да се
посветимо ведријим темама''.

  

Од Мркоњића се говором опростио и његов дугогодишњи пријатељ из ЦИП-а, Града
Стефановић, који је казао да су веровали да ће и овог пута Мрка пронаћи пут и решење.

  

„Нажалост, још увек нисмо бесмртни, али је његова душа ту и наставиће тамо где ће увек
бити неко грађење и неког посла”, казао је Стефановић.

  

Како је навео, код Мркоњића су посао, рад и дисциплина били закон.

  

Мркоњић је свуда где је требало био први, никада није био злопамтило, казао је
Стефановић додајући да је Мркоњић увек примао ударце не дижући буру и прашину на
ономе што није честито и што није поштење.
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„Мислим да ће Мрка отићи у неку другу средину, вероватно возом, не долази у обзир
ништа друго. Воз ће га повести, а чим стигне почеће да ради, ставиће на леву страну
стола Анину слику, на десну страну стола Дашину и нормално иза себе Слобину слику,
јер је Мрка био напредни антиглобалиста”, казао је Стефановић.

  

  

Додао је да је Мркоњић много учинио за све, да не зна како може да му се одужи и
истакао да једино зна да ће следити његов пут, преноси Танјуг.

  

У централном холу Дома Народне скупштине одржана је комеморација поводом
смрти народног посланика и почасног председника СПС-а Милутина Мркоњића.
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11.50 Председник Вучић одржао говор на комеморацији Мркоњићу

  

- Тешко је читати о свему што је урадио. Милутин Мркоњић је имао нешто изузетно. Нису
његове функције биле важне, он је био много важнији од места које је заузимао. Као
директор ЦИП-а окупио би све директоре. 

  

 - Оно што је код мене изазивало дивљење, и то је време непоновљиво, у смислу снаге и
енергије човека. То је било ужасно тешко време, завршила се агресија. Нико ни тада није
поштовао знање и труд. Мрка је то радио без пара. Како је он њих приволео. Да им каже
радите и градите без пара, и они људи раде по 6 месеци. Последњих годину дана сам
више савета добио од њега.

  

- Он је човек који је изазивао креативни земљотрес. Имао је неограничену машту, снове,
циљеве. Веровао је у градитељство, у мостове и градио их је. Хтео је путеве, а када их
није урадио, на себе је прихватао кривицу, а да његова кривица није била, јер није било
новца. Када неко каже прави Београђанин, ја бих рекао прави Србин - истакао је Вучић.

  

11.45 Бивши кошаркаш Владе Дивац се потресним речима опростио од Мрке

  

- Били смо велики политички противници, неко би у данашње време рекао да смо
непријатељи, а нисмо, били смо пријатељи. Све осим политике нам је било заједничко,
љубав према земљи и све праве вредности - истакао је Дивац.

  
  

Владе Дивац: Никада нисам срео човека а да ми није причао како је њему Мрка помагао

    

- Никада нисам срео човека а да ми није причао како је њему Мрка помагао. На врхунцу
своје моћи је користио прилику да помаже људима. Захваљујући њему успели смо да
усвојимо ћерку. Мрка је успео да нас споји са нашом ћерком, никада му то нећемо
заборавити.
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- Када је Милошевић пао ја сам га звао и питао да ли му нешто треба. Рекао је мени
ништа, али ако се мени нешто деси, обећај да ћеш бринути о мојој породици.

  

11.35 Ивица Дачић се у сузама опрашта од Мркоњића

  

Председник Народне скупштине Србије и лидер СПС-а Ивица Дачић рекао је да му је
тешко да говори на оваквом скупу, али мора.

  

- Скуп на ком се опраштамо од Милутина Мркоњића је државна комеморација.

  
  

Ивица Дачић: Милутин Мркоњић је био и комуниста и социјалиста, и инжењер и
кошаркаш, и директор и радник, и друг и господин

    

- Милутин Мркоњић је био и комуниста и социјалиста, и инжењер и кошаркаш, и
директор и радник, и друг и господин. Био је највећи друг међу господом и највећи
господин међу друговима. Морам да кажем, био је највећи градитељ ове земље. Не
постоји ништа што је могло да буде на првом месту, чак ни његова породица. Живот
Милутина Мркоњића је живот ове земље и то онај најбољи део - рекао је Дачић, видно
потресен.

  

- Од 1971. када је постао инжењер посветио је свој живот великој градитељској мисији.
Милутин Мркоњић је достигао врх у чему год да се бавио. Био је генерални директор у
ЦИП-у, члан владе, кандидат за председника републике, почасни председник СПС-а.
Верни пријатељ Слободана Милошевића.

  

- Нема краја у нашој Србији у ком Милутин Мркоњић није оставио свој траг. Пројекти су
били његов живот и ту је он нашао своју везу са овим данашњим временом. У свету ни
дан данас не могу да схвате како је могуће да је једна разорена земља подигне за тако
кратко време. Да је само то урадио било би довољно.
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- Не желим да дужим јер ово није време за велике говоре. Опраштамо се од
непоновљивог човека, народног човека - рекао је Дачић.

  

11.20 Приказује се ретроспектива Милутиновог живота у виду кратког филма

  

Комеморација је почела минутом ћутања, а након тога је емитован филм о животу и раду
Милутина Мркоњића.

  

О животу и раду Мркоњића говориће председник Србије и СНС Александар Вучић и
председник Скупштине и СПС Ивица Дачић.

  

Први су на комеморацију стигли чланови Милутинове породице, али и Милован Бојић,
директор Института за кардио васкуларне болести, где је Мркоњић преминуо.

  

Председник Вучић се уписао се у Књигу жалости. 

  

У парламенту су се, уз породицу, окупиле бројне Мркоњићеве колеге и пријатељи, међу
њима и председник парламента Ивица Дачић, министри Бранко Ружић, Новица Тончев,
Ненад Поповић, Гордана Чомић, Томислав Момировић, Маја Гојковић, Ратко Дмитровић.

  

Присутни су и прослављени кошаркаш Владе Дивац, адвокат Тома Фила, некадашњи
председник СРЈ Зоран Лилић, некадашњи премијер Србије Никола Шаиновић,
председник Скупштине града Никола Никодијевић, Мркоњићеве страначке колеге
Владимир Ђукић, Александар Антић, Жарко Обрадовић, Ђорђе Милићевић, посланици
СПС-а и других посланичких клубова, председник Јединствене Србије Драган Марковић
Палма...

  

После комеморације следи изјава саучешћа, а потом и сахрана у Алеји заслужних

 7 / 8



На Новом гробљу у Београду, у присуству већег броја грађана, сахрањен Милутин Мркоњић. Ивица Дачић: Путуј у вечност, драги ћале
четвртак, 02 децембар 2021 14:39

грађана на београдском Новом гробљу, заказана за 15 часова.

  

Мркоњић је преминуо 27. новембра у 80. години.

  

Ко је био Милутин Мркоњић?

  

Рођен је 23. маја 1942. године. Српски политичар, био је почасни председник
Социјалистичке партије Србије (СПС), народни посланик, а пре тога обављао је и
функцију министра инфраструктуре као и министра саобраћаја Републике Србије.

  

У децембру 2006. године постаје потпредседник Социјалистичке партије Србије, а на ту
функцију је реизабран у децембру 2010. Био је и члан председништва те странке, а
одлуком Главног одбора, у септембру 2015, именован је за почасног председника СПС.
За посланика у Скупштини Србије изабран је 2007. године, а у том сазиву је обављао и
функцију потпредседника Скупштине.

  

Од јула 2008. налазио се на функцији министра за инфраструктуру. Почетком марта
2011. године његовом ресору додата је област енергетике.

  

Мркоњић је преминуо у Београду у Институту за кардиоваскуларне болести "Дедиње",
где се налазио од почетка новембра, када му је и уграђен пејсмејкер. Он је у августу
оперисао срчане залиске, а пре тога, почетком године био у болници Драгиша Мишовић.

  

(Информер)
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