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 Посланик Српске напредне странке Драган Шормаз изјавио је за Н1 да избори
нису угрозили здравље грађана, те да су чак и поједине мере које су тренутно на
снази претеране, попут "затварања Крагујевца". Додао је и да је сагласан са
проценом председника Републике Александра Вучића да би Србија до 2026. могла
да постане чланица ЕУ, а поновио је и свој став да би Социјалистичка партија
Србије убудуће требало да буде у опозицији.

  

Шормаз је, гостујући на ТВ Н1, рекао да у недељу није славио изборну победу у централи
Српске напредне странке, као и да о здравственом стању страначких колега који су
заражени коронавирусом зна само оно што је објављено у медијима.

  

Уверен је, међутим, да изборни процес није угрозио здравље грађана и подсетио на то
да су готово истовремено одржани локални избори у Француској и председнички избори
у Пољској.

  

"Морамо да се отворимо, даље затварање привреде и привредних активности би нам
само сметало. Ако бисмо се вратили на стање из априла, било која мера Владе не би
помогла да се зауставе масовна отпуштања. Морамо да нађемо рационално решење и не
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треба више правити панику у вези са овом епидемијом", казао је Шормаз уз оцену да су
чак и поједине мере које су тренутно на снази, претеране, попут "затварања Крагујевца".

  

Рекао је и да не може да се сложи са тим да се за ширење коронавируса криве само
грађани, јер су се и поједини државни функционери заразили, и поновио је да "мере
треба да се поштују, али да не можемо да зауставимо живот".

  

"Не водим кампању за ПОКС, то је једина маска коју сам имао"

  

Шормаз је у студију ТВ Н1 носио маску Покрета обнове Краљевине Србије (ПОКС), али је
истакао да то не значи да води кампању за њих уочи сутрашњег понављања избора на
234 бирачка места.

  

"Не водим кампању за њих (ПОКС), али то су моји пријатељи. Маску ми је поклонио Жика
Гојковић, и то је једина маска коју сам имао у торби. Али ја јесам монархиста по убђењу,
тако да бих волео да их видим у парламенту", рекао је посланик СНС-а истовремено
истичући да понављање избора није инжењеринг како би још нека листа прешла цензус,
већ да је Републичка изборна комисија применила европске стандарде договорене пре
избора.

  

"Социјалисти треба да буду у опозицији"

  

Шормаз је поновио свој став да не би волео наставак сарадње са Социјалистичком
партијом Србије, јер сматра да СНС не треба да сноси одговорност за лош рад
социјалиста у Влади.

  

"Зашто да делимо одговорност са онима који нису добили поверење грађана? Они треба
да буду у опозицији (...) Ја сам крајње незадовољан радом министра екологије или
министра спољних послова. Зашто бих ја за та два министра био одговоран ако не знају
да раде свој посао", упитао је.
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На питање има ли у Влади места за СПАС Александра Шапића, Шормаз је рекао да је
Шапићев интерес вероватно да уђе у Владу, али да то не значи да је напредњацима
потребан.

  

Упитан има ли министра из СНС-а чијим је радом незадовољан, Шормаз је рекао да нема
и истакао да нпр. пољопривредници са којима је разговарао кажу да досад нису имали
бољег минисра од Бранислава Недимовића. На питање значи ли то да би волео да види
Недимовића на челу Владе, Шормаз је одговорио потврдно, али је истакао да ће о томе
одлучивати странка.

  

"Апсолутно реално да до 2026. уђемо у ЕУ"

  

Шормаз је рекао и да је процена председника Александра Вучића да би Србија до 2026.
могла да постане чланица ЕУ, "апсолутно реалан рок".

  

Истакао је да Србија има административне капацитете да у наредне четири године
заврши преговоре, и да ће најтежи посао бити област владавине права.

  

Мишљења је и да би Србија већ сада била корак ближе ЕУ да нас Брисел није успорио
тиме што је, како тврди, мотивисао Приштину да уведе таксе и тиме блокира дијалог са
Београдом.

  

"Решење за Косово немогуће без Вашингтона"

  

Уверен је и да је и да је могуће доћи до компромисног решења за Косово, али је
упозорио да је до договора немогуће доћи без Вашингтона.

  

"Две године нисте ништа урадили да Косово укине ненормалне таксе, а хоћете сада да
водите процес, када су Американци урадили све да те таксе буду укинуте. ЕУ треба да
позове САД да помогну, а не да нуде решење без САД. Њихов сукоб може само да нас
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успори. Не верујем да Брисел може да успори Вашингтон. Треба да разговарамо и са
једнима, и са другима, а најважније је да разговарамо са трећима - са Албанцима",
поручио је Шормаз.

  

Упитан о улози Москве у том процесу, Шормаз је рекао да је Русија саму себе искључила,
те да верује да она ни не може ништа да учини, јер изузев нуклеарног оружја, није сила
ни по једном критеријуму.

  

(Н1)
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