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 Важно је да свако ко се бави политиком сам за себе одреди неку границу и свако има
право на своје мишљење, али се увреде на личној основи неће толерисати, поручио је
председник Скупштине Србије Ивица Дачић, најављујући да ће парламент "моделирати"
дијалог власти и опозиције у Србији.

  

Дачић је за ТВ Хепи рекао како је добио информацију да му је председник Европског
парламента послао писмо, као и да је прочитао у листу Данас да се очекује да се
парламент укључи у дијалог опозиције и власти.

  

"Вучић је мени рекао да могу да очекујем да ће бриселска администрација вршити
притисак и да је важно да буде неко искусан ту који ће моћи да моделира те разговоре и
сад чекам. Чуо сам да су ми спремили писмо и да ћу га добити у току дана", поновио је
Дачић.

  

Кад добијем та писма, поручио је Дачић, дијалог ће се водити у парламенту, он не мора
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да обухвати само странке из парламента, али ће парламент као највише представничко
тело да моделира тај дијалог.

  

"Опозиција у Србији мора да схвати једну ствар - тешко је празној врећи да стоји
усправно. Што бих ја њих саветовао да остваре добар резултат, али морају прво да имају
политику и људе који ће бити привлачни бирачком телу", рекао је Дачић.

  

Нема друге политике осим напада на Вучића, рекао је Дачић о опозицији, и сада када би
Вучић рекао нешто супротно, они би прешли на другу страну.

  

"Немогуће да баш ништа што је Вучић рекао да није добро", констатовао је он.

  

Дачић је оценио да опозиција није заинтересована за изборни закон, већ за медије.

  

Он је одбацио тврдњу да је "руски човек", наводећи да је пре свега српски човек, који
Русију, Америку и све друге земље види за остваривање националних интереса Србије.

  

"Жао ми је што Сергеј Лавров није дошао, прво је отказао посету Хрватској, јер им је
цела Амбасада заражена, а онда је био у контакту са неким", рекао је Дачић и истакао
да је било предвиђено да се Лавров у четвртак обрати посланицима у Скупштини Србије.

  

Дачић је изјавио да ће у влади Војводине бити све странке које су ушле у парламент,
најављујући да је за њега битно како ће се ићи на изборе 2022. године.

  

"Ми сматрамо да треба да наступимо заједнички, шта је наш план за председничке,
градске и парламентарне, али све то је моје размишљање", рекао је Дачић.

  

Упитан о изјавама посланика са југа Србије Шаипа Камберија у парламенту, Дачић је
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рекао да су посланици са југа Србије, из Прешевске долине, љути на њега још од
времена када је био министар полиције.

  

"У то време хапсио сам терористе са југа Србије и склањао споменик палим борцима
ОВК", рекао је Дачић и нагласио да су у опозицији посланик Владан Глишић, посланици
СДА, као и посланици Муамера Зукорлића.

  

"Парламент је институција која, поред председника, једина црпи свој легитимитет из
народа", поновио је Дачић и истакао да он води скупштински рад.

  

Дачић је рекао како жели да унапреди рад парламента и због тога је активирао
Скупштински колегијум, да се сваког уторка ујутру састаје са шефовима посланичких
група и договара план рада.

  

"Прошетао сам и разговарао са новинарима да видим шта и њима треба. Важне су слике
које се шаљу из парламента, а ја хоћу да истакнем улогу парламента", рекао је Дачић,
илуструјући како се некад извештавало из парламента.

  

Пошто је главна вест из парламента била да кафа кошта седам динара, он је рекао да је
тражио да буде економска цена, а одговор је да то није ресторан или кафана, већ
интерни ресторан и да не може да се зарађује на томе.

  

Колико кошта кафа у скупштини толико кошта кафа, а остало је зарада кафића,
ресторана, маржа, предочио је Дачић и навео да је био пример вести из парламента
колико се наручује тоалет папира.

  

"Посланици СПС Биџа и Рака су деведесетих певали у Скупштини, а сада смо се
реформисали и посланица СПС је у среду реповала", додао је он.

  

(Фонет)
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