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 Београд -- Председник СПС Ивица Дачић изјавио је да ће посланици те странке гласати
за предлог нове Владе Србије који ће изнети мандатарка Ана Брнабић.

  

  

Дачић је новинарима пре почетка седнице Главног одбора странке казао да је та одлука
"једногласно" донета (на седници Председништва).

  

"За Србију је важно да се очува политичка стабилност јер времена која долазе нису
лака. Важно је наставити реформе и наш пут ка ЕУ, очувати традиционално добре
односе с Русијом, Кином и другим земљама и успоставити боље односе с најважнијим
земљама Запада с којима немамо увек исте ставове о националним питањима важним за
Србију", рекао је Дачић новинарима у седишту СПС-а у Београду.

  

Дачић је казао да није разговарао са лидером Јединствене Србије Драганом
Марковићем поводом његове најаве да посланици те партије неће гласати за владу на
чијем челу ће бити Ана Брнабић.

  

Како каже, "има још времена" и разговараће с Марковићем о томе.
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На питање да ли то значи да ЈС не даје подршку Вучићу тиме што неће гласати за
Брнабић, Дачић је рекао да не може о томе много да говори, али сматра да "није такав
ниво њихове одлуке".

  

"Али, мора се водити рачуна о целом контексту, без обзира на персонално питање ко је
је мандатар и ко ће бити премијер. Овде су у питању много дубљи и у основи темељитији
политички односи, него што је само то питање. Тако да свакако и то треба имати у виду -
да је реч о предлогу Александра Вучића и да то није питање само Ана Брнабић".

  

Треба, сматра он, наћи решење тако да коалиција остане заједно и да се очува
политичка стабилност у Србији.

  

Он је навео и да је СПС утврдио кадровске предлоге који се тичу министарстава у новој
влади које би требало да воде социјалисти.

  

"Реч је о Славици Ђукић-Дејановић, Александру Антићу, а наш предлог је и да Бранко
Ружић води ресор државне управе и локалне самоуправе, а ја да будем први
потпредседник владе и министар спољних послова", казао је лидер социјалиста.

  

Према његовим речима, СПС је заинтересован и за министарство екологије, ако оно
буде формирано у новој влади.

  

Он је поновио да СПС није подржала Вучића као кандидата за председника зато што је
тражила или очекивала премијерско место.

  

"Између премијерског места и решења да СПС има већи број чланова Владе Србије, ми
смо увек за друго решење", каже лидер социјалиста.

  

"Приоритет владе у наредном периоду биће очување мира и стабилности у региону",
казао је Дачић, пожелевши пуно успеха мандатарки Ани Брнабић и да нова Влада
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Србије буде што пре формирана.

  

Упитан да ли је Жарко Обрадовић кандидат СПС-а за министра екологије, Дачић је
казао да није било разговора о тој теми унутар странке.

  

Лидер социјалиста је навео и да није било дилеме око тога да ли ће СПС наставити
коалициону сарадњу са Српском напредном странком, оценивши да је СПС донео
"исправну" одлуку подршком Александру Вучићу на председничким изборима.

  

"Из свега тога је произашао значајно виши ниво међусобне сарадње и поверења. За нас
је најважнији наставак те сарадње", казао је Дачић.

  

Седница ГО СПС-а почела је нешто после 12 часова у седишту странке у Београду пошто
је одржана седница Председништва социјалиста.

  

(Бета)
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