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Београд - После првих разговора са лидерима коалиције СПС-ПУПС-ЈС, напредњаци
очекују формирање заједничке власти у београдским општинама Земун и Вождовац.

  

После месец дана одржан је први састанак напредњака и коалиције око СПС-а поводом
формирања локалне власти у Земуну и Вождовцу. Напредњаци су потпуно уверени да
ће са народњацима и социјалистима до истека законског рока формирати владајућу
већину у обе београдске општине.

  

Њихови евентуални коалициони партнери, окупљени око социјалиста, поручују да
политика на републичком нивоу не треба да утиче на формирање власти на локалу.

  

На првом сусрету странке су се појавиле у својим најјачим саставима - лидер социјалиста
Ивица Дачић, Јован Кркобабић заступао је ПУПС, Јединствену Србију - Драган
Марковић Палма а Томислав Николић, који је преговарао и у име ДСС-а, са собом је
повео и појачање Александра Вучића.

  

Вучић, који каже да су предмет разговора били искључиво локални проблеми, поручује
да је већ договорено формирање локалне власти.

  

Он каже да ће власт у Земуну бити формирана до 22. јула, а у Вождовцу до 6. августа.
Вучић додаје и да, без обзира на договор на локалу, напредњаци и социјалисти остају
политички противници на републичком нивоу.

  

Препреку за формирање власти са напредњацима и народњацима не види ни Драган
Марковић Палма.

  

Он не мисли да би таква коалиција могла да наљути њихове републичке партнере.
Марковић је подсетио да приликом прављења коалиције са ДС-ом није потписан
споразум о сарадњи на свим нивоима власти, као и да то није ни тражено.
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Спорних тачака у преговорима нема ни за пензионере. У овој странци откривају да су на
састанку отклоњени и неки ранији политички неспоразуми.

  

“Први разговори су били и иду у добром правцу. Дошло је и до помирења неких који су
били у затегнутим односима, мислим на Антића и Вучића”, рекао је Момо Чолаковић из
ПУПС-а.

  

Пензионери кажу да су напредњаци сагласни са њиховим принципима о социјалној
правди и заштити најугорженијих грађана. Разговори између ових странака, како је
најављено, биће настављени и наредних дана.

  

Шефица посланичке групе За европску Србију Нада Колунџија рекла је новинарима у
Дому Народне скупштине да је сигурна да разговори СПС-ПУПС-ЈС са СНС о
формирању локалне власти неће угрозити владајућу већину на републичком нивоу.

  

"Ниједна локална власт није важнија од стабилности у земљи и мислим да су тога свесни
сви коалициони партнери", рекла је Колунџија.

  

(Бета)
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