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 БЕОГРАД - Председник Скупштине Србије Ивица Дачић изјавио је данас да је неспорно
да Србија жели међустраначки дијалог, не због Европе, већ унутрашње политичке
стабилности, али да и даље остаје питање формата и тема тог разговора.

  

Дачић је, на телевизији Пинк, подсетио да неке странке које су учествовале у првој фази
дијалога, сада нису у парламенту, јер су бојктовале изборе, а друге нису прешле цензус
од три одсто.

  

  

Разговарао сам са председником Спољнополитичког комитета Европског парламента
Дејвидом Мекалистером, рекао је Дачић, и он је замолио да размисли још о томе и да се
чујемо после празника.
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Очекујем да још једном разговарамо, рекао је Дачић који напомиње да се не могу
ограничавати странке да учествују.

  

Део опозиционих странака пати од елитизма и сматрају да су само они представници
опзиције, а постоје странке које не желе да учествују ако у томе учествује Европски
парламент, рекао је Дачић.

  

Дачић је оценио да треба раздвојити реалне захтеве, од оних којима се неко уцењује -
"еј, ако то не урадите, нећу учествовати на изборима".

  

Тема је да се, малтене, формира нека прелазна влада, то не долази у обзир, истакао је
Дачић и навео да, када је реч о РТС, није било никакве промене уређивачке политике,
осим што је промењен директор после смрти Александра Тијанића.

  

Ако имате ситуацију да је Борис Тадић, а сви који су писали те захтеве су произашли из
шињела Тадића и ДС, а он поднео оставку да би изазвао ванредне председничке изборе
2012. године заједно са парламентарним, како је то она било демократски, питао је
Дачић.

  

Дачић је рекао да ће примити представнике Демократске странке Србије, који су
најавили да ће данас парламенту поднети предлог закона о војној неутралности.

  

Није спорно да се разговара о свему, у наредним данима, после тог разговра са
Мекалистером биће познато шта Европски парламент мисли, али неспорно је да ми
желимо дијалог, поновио је Дачић.

  

Успех дијалога треба да зависи од тога које ће теме бити на дневном реду и да се
усредсредимо на оно око чега најлакше можемо да добијемо неки заједнички именитељ,
сматра Дачић.
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Да видимо на пример, шта су примедбе на изборни процес, изборне законе, медијске
услове и шта да урадимо, хајде да разговарамо на конкретан начин, рекао је Дачић и
оценио да неки сматрају да ће учешћем странаца покушати да остваре притисак и
остварење нереалних захтева.

  

Само молим да не предлажу оно што сами нису примењивали, рекао је Дачић.

  

Треба да пронађемо начин да изађемо из зачараног круга у којем се вртимо 20 година,
рекао је Дачић о критикама и оптужбама из региона, што не доприноси стабилности.

  

Дачић је рекао да су нови амерички председник Џозеф Бајден 2021. године и "онај
Бајден" из деведесетих година две одвојене приче и нереална су очекивања да ће он
радити на неком заоштравању политике према Србији.

  

У новој администрацији су све људи са којима смо већ разговарали, нисмо имали већих
проблема у комуникацији, предочио је Дачић и додао да га радују најаве састанка на
врху.

  

Пандемија је убила дипломатију и све је онлајн, рекао је Дачић и нагласио да делегација
Скупштине Србије неће ићи на Парламентарну скупштину Савета Европе, већ ће
учествовати онлајн.

  

Србија је једна од ретких држава која вакинише становништво и нема већих проблема у
том процесу. Наш народ је зрео и прихватио је оно што су стручњаци рекли - да је то
спас за ову болест. Имамо вакцине са три стране света и оне су бесплатне, рекао је
Дачић. 
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