
Борко Стефановић: Дачић је нестао пред посету Вучића Вашингтону, али имамо два Марка као кандидате за новог шефа дипломатије
понедељак, 14 септембар 2020 20:12

Заменик председника Странке слободе и правде Борко Стефановић изјавио је да су се
појавили кандидати за будућег министра спољних послова, док се још увек трага за
садашњим шефом дипломатије Ивицом Дачићем "који је нестао пред посету
председника државе Александра Вучића Вашингтону". Он је навео да је један кандидат
директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић, док је други председник Привредне коморе
Србије, Марко Чадеж.

  

  

"Један је Марко 5:0 Ђурић. Од када је овај напредњачки кадар преузео бригу о Србима
на Косову тамо је од државе Србије остао само мобилни телефон у који је он са својим
другарима урлао - 'Ацо Србине'. У своју промоцију кренуо је у Грунфовском стилу изјавом
- 'Добили смо тако што нисмо изгубили", истакао је Стефановић, у оквиру фејсбук
интервјуа, пренела је Странка слободе и правде.

  

Он је подсетио је да је прошле недеље покренуо анкету са питањем: "Где је нестао
Ивица Дачић?
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Према његовим речима, "други кандидат је Марко Чадеж, а он се по режимским
медијима препоручује својим чарапама које су исте као код канадског председника
Владе Трудоа".

  

"Највећи успех Привредне коморе Србије од када је води Марко Чадеж је извоз и
продаја наших здравствених радника. Чадеж је, такође, водио пројекат са лобистичком
агенцијом извесног Вајдића, а како се лобирало видимо по резултатима недавно
потписаног Вашингтонског споразума", рекао је Стефановић.

  

Стефановић је парафразирао и изјаву Дачића из 2012 године - "У Србији се не зна који
Марко ће бити министар спољних послова, али се зна да Ивица неће".

  

Један од најозбиљнијих кандидата за будућег шефа дипломатије Србије је директор
Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић, објавиле су Вечерње новости у
данашњем издању.

  

(Бета)
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