
Борис Тадић: Регионализација није стварање парадржавa на тлу Србије 
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БЕОГРАД – Председник Србије и лидер Демократске странке Борис Тадић изјавио је да
идеја регионализације не сме да буде стварање „нових центара моћи и парадржава на
тлу Србије”.

  

„Децентрализација државе треба да доведе до равномерног и убрзаног развоја и
задржавања становништва на свим тачкама Србије”, рекао је Тадић на седници Главног
одбора ДС.

  

Он је указао да ће за регионализацију бити потребно неколико година и да она не може
да се деси у једној години или једном месецу.

  

„То није питање политичке воље, него одрживе политике која у наредних неколико
година треба да обезбеди своју материјализацију кроз уставне или законске промене,
које ће обезбедити равномерни регионални развој и децентрализацију Србије”, истакао
је Тадић

  

Он је казао да питање регионализације може да буде искоришћено на успешан начин,
али и злоупотребљено.

  

„Није идеја регионализације Србије да се стварају неки нови политички центри и није
идеја да имамо нове парадржаве на тлу Србије, већ је идеја регионализације
обезбеђивање равномерног развоја, задржавања становништва на свим тачкама наше
земље које имају стратегијски значја и коришћење природних ресурса на тим
подручјима”, навео је председник Србије.

  

Лидер ДС је додао и да исељавање становништва са рубних граничних подручја
производи безбедносни дефицит за државу.

  

Борис Тадић изјавио је и да је најважнији политички циљ Србије учлањење у Европску
унију и истакао да то апсолутно нема никакву политичку алтернативу.
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Тадић је рекао да то што Србија успоставља снажну мрежу међународних односа не
значи да жели да начини алтернативу интеграцијама у ЕУ.

  

„Све што чинимо у међународном смислу јесте и у сврху је учлањења Србије у ЕУ и тај
циљ нема нити једну алтернативу”, поручио је Тадић.

  

Председник Србије је назначио да је паралелно са тим први и једнако вредан циљ
очување територијалног интегритета Србије, додајући да се „грдно варају” сви они који
сматрају да одрицање од Косова и Метохије подразумева брже интеграције Србије у ЕУ.

  

Тадић је истакао да политика Србије прама Косову и Метохији подразумева не само
очување њеног територијалног интегритета, већ и подизање њеног међународног
кредибилитета.

  

(Танјуг)
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