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 Председник Социјалистичке партије Србије (СПС) Ивица Дачић изјавио је данас да су
они спремни да наставе сарадњу са Српском напредном странком (СНС) и да је његово
једино питање "на који начин најбоље може да помогне", јер је СНС освојио највећи број
гласова.

  

Дачић је за телевизију Прва рекао да са СНС нису разговрали на ту тему, јер
парламентарни избори нису још увек готови, али истакао да су до сада имали добру
сарадњу, и као странке, и он лично, са председником СНС и Србије Александром
Вучићем.

  

„Нема ту никавог условљавања, нити смо ми икад расправљали о томе по принципу – или
ће бити овако, или ће бити онако. На крају крајева, ми смо увек заједно доносили одлуке,
Вучић је предложио да ја будем министар спољних послова, он је предложио да ја будем
председник парламента“, казао је Дачић.
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Када је у питању понављање гласања у Великом Трновцу, Дачић истиче да је на
гласању 3. априла, пре било ког понављања, изашло 300 од око 1.000 уписаних бирача и
оценио да је то реалан однос колико људи заправо живи тамо и додао да је коалицији
Албанаца Долине потребно 610 гласова за мандат који тренутно припада коалицији око
СПС.

  

"Зато је долазило до више пута понављања са жељом да се дође до 610, али уз велике
напетости и нерегуларности, гласања људи који нису са тог бирачког места...", оценио је
Дачић.

  

Нагласио је да је потребно да се избори заврше, али да СПС није иницирао да се
гласање толико пута понови, већ је "албанска коалиција тражила понављања док не
дође до тог броја".

  

"Мислим да би заједничка порука, моја, а надам се и Албанаца тамо, била да завршимо
овај изборни циклус и нека добије то посланичко место ко има довољан број гласова, али
без манипулација. То је, између осталог, последица преговора које смо имали с
опозицијом", рекао је он.

  

Дачић се осврнуо и на некадашњег председника Србије и Савезне Републике
Југославије и једног од оснивача СПС, Слободана Милошевића, који је на данашњи дан,
Видовдан, 2001. године, изручен Трибуналу у Хагу.

  

Он је истакао да су Милошевићу од "тадашњег режима Војислава Коштунице и Зорана
Ђинђића дате правне гаранције и гаранције да његово хапшење нема никакве везе са
Хашким трибуналом".

  

"Испоставило се да то није тачно. С друге стране, имате и формално-правни проблем, а
то је да у то време није постојао закон о изручењу, закон у сарадњи са Хашким
трибуналом. Постојао је Устав Југославије и Србије који је забрањивао изручење наших
држављана", казао је Дачић.
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Он је оценио да је сваки такав акт, без промене Устава и закона, био незаконит, док су
остала изручења Хашком трибуналу, која су уследила, извршена након неопходних
измена.

  

"Ово је урађено на начин да се што пре испуне одређене обавезе које је неко преузео
према странцима. Мислим да је то претило да озбиљно наруши државне и националне
интересе", рекао је Дачић.

  

Говорећи о СПС, Дачић је рекао да она има неку своју идеју, као и прошлост која је била
комунистичка, социјалистичка, социјалдемократска и да све то заједно говори о томе да
су дуготрајност и традиција битнији од њених лидера.

  

"И зато, уз дужно поштовање, то (период Милошевића) је један део историје наше
странке. Ми ћемо чувати успомену на све оно што је било добро, извући поуке из онога
што није ваљало", додао је Дачић.

  

(Бета-Нова.рс)
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