
Ивица Дачић о свом певању пред Ердоганом: Да ли је требало да га убијем као Мурата?; Добио сам 100 долара од муфтије Јусуфспахића, то је шала, али добро дође
среда, 11 октобар 2017 22:46

Ивица Дачић, први потпредседник српске Владе, рекао је да је синоћ на свечаном
пријему певао на молбу председника Александра Вучића и председника Турске,
Реџепија Тајипа Ердогана.

  

  

На свечаном пријему који је синоћ у Дому гарде приредио председник Вучић у част
високог госта из Турске, министар спољних послова Ивица Дачић латио се микрофона.

  

- Колико сам разумео сви у сали су били одушевљени. И данас је то главна вест у
Турској. А шта је требало, да га убијем као Мурата? Само они нек добацују са балкона, а
ако се некоме не свиђам, нека ме смене - рекао је Дачић за "Телеграф".
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Каже да је очекивао позитивну реакцију турских гостију, поготово на песму на њиховом
језику, пише овај портал.

  

- Па, ја сам знао да ће тако реаговати, то је једна од њихових најпознатијих песама,
иначе пева се на целом Балкану па и код нас - изјавио је шеф српске дипломатије.

  

  

Министар је открио којом цифром га је "частио" Јусуфспахић.

  

- Добио сам 100 долара. То је шала, али добро дође - рекао је Дачић за овај портал.

  

(Телеграф.рс)
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Видети још: Ивица Дачић Ердогану отпевао "Миљацку" и “Осман Агу"; добио и бакшиш
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http://www.nspm.rs/hronika/ivica-dacic-erdoganu-otpevao-miljacku-i-osman-agu-dobio-i-baksis.html

