
Жарко Обрадовић: За СПС сарадња са СНС неупитна због прошлости и због будућности, као и због свега оног што смо заједно урадили у развоју Србије
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 Потпредседник Главног одбора Социјалистичке партије Србије Жарко Обрадовић
саопштио је да та странка жели да настави сарадњу са Српском напредном странком, а
да је изјава посланика СПС Томе Фила, који је указао и на могућност сарадње са
опозицијом била "погрешан став".

  Обрадовић је навео да је сарадња две странке за СПС неупитна, „због прошлости и
због будућности“ и, како је указао, „свега оног што смо заједно урадили у протеклих
девет година на развоју Србије и унапређењу квалитета живота грађана“, пренео је
СПС.   

Истакао је да ће „сарадње бити уколико СНС то буде желео“ и додао да је то и логично
када се зна „колика је политичка снага Александра Вучића и СНС данас, односно
годинама раније“.

  

Подсетио је да је „СНС могао и раније да формира Владу без СПС“, али је ипак позвао
социјалисте да буду део владајуће коалиције.
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Додао је да је СПС веома коректан партнер и да дели одговорност за државну политику
коју води председник Србије Вучић и Влада.

  

Према његовим речима, СПС има намеру да ту сарадњу настави.

  

„Хоћемо да подржимо Вучића као заједничког кандидата на следећим председничким
изборима и да разговарамо о свим будућим облицима заједничке сарадње са СНС“,
додао је Обрадовић.

  

Навео је и да се у СПС зна ко доноси одлуке, те прецизирао – „то је председник партије
Ивица Дачић, Главни одбор и други органи СПС а не било који појединац“.

  

„Изјаве у медијима су само једно појединачно мишљење и ништа друго. У случају Томе
Филе и погрешан став“, рекао је Обрадовић.

  

Навео је и да је Дачић „у праву када каже да су одлуке органа партије обавезне за све“,
те навео да „ко не жели да их поштује може да одступи или ће бити смењен“.

  

„Желимо да наставимо заједничку сарадњу са председником Вучићем и са СНС јер је то
у интересу јачања Србије и бољег живота грађана“, рекао је Обрадовић.

  (Бета)  
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