
Ивица Дачић: Прича о реконструкцији владе присутна, али одложена због питања Косова; у суштини политичког бића СПС није склона променама и превременим изборима
среда, 10 октобар 2018 10:07

Министар спољних послова Ивица Дачић изјавио је да је прича о реконструкцији Владе
Србије присутна већ неко време, али да је одложена због питања Косова.

  

"Мислим да је идеја о реконструкцији била присутна неко време и да је одложена због
питања преговора, питања Косова, међутим када ће се то десити, то није питање за
мене, већ за премијерку и пре свега председника Србије", рекао је Дачић за телевизију
Прва.

  

  

Упитан да ли страхује за своју функцију, Дачић који је и председник Социјалистичке
партије Србије, рекао је да је његова позиција специфична јер је његова странка
чланица владајуће коалиције.
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"Коалиција и наш однос са Александром Вучићем добро функционише, а он ће свакако
најбоље одредити ко од министара које су они предложили треба да буде промењен и
уколико неко има из наших редова", рекао је Дачић.

  

Он је додао да је реконструкција Владе "увек позитивна", али да у "суштини политичког
бића" СПС није склона променама и превременим изборима.

  

Дачић је говорећи о Косову рекао да очекује да до краја године буде повучено још
признања независности и да број земаља које Косово признају као државу буде мањи од
100. Он је казао да је данас 2000. дан од потписивања Бриселског споразума, да се
показује да Приштина нема намеру да спроводи договорено, а да међународна
заједница не улаже максимални напор да је натера да имплементира оно што је
потписала.

  

Дефанзива Приштине, офанзива Србије

  

Ивица Дачић каже да се Приштина тренутно налази у дефанзиви, односно да обилази
земље које су признале Косово, како то признање не би повукле. Министар спољних
послова каже, да Србија с друге стране наставља да лобира да неке земље повуку
признање Косова, а сигуран је да ће до краја године бити још таквих повлачења
признања, због чега очекује да ће тај број убрзо пасти испод 100.

  

"То је важно због преговорачке позиције, јер из Приштина кажу 'шта имамо да
преговарамо са вама када је нас признало 116. држава'. Они су закуцали тај списак,
окачили га на врата, а то је велика лаж, јер су неке земље повукле признање", нагласио
је Дачић.

  

Он је рекао да је Приштина у великој дефанзиви и да не схватају реално ситуацију у којој
се налазе и највише времена проводе са земљама које су признале Косово да не повуку
признање.

  

"Не схватају да је већина најважнијих међународних актера веома заинтересована да
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дође до одређеног договору који би се заснивао на компромису. Они само отежавају
своју позицију тиме што постоје неслагања о томе унутар приштинске елите", појаснио је
министар.

  

То што Приштина још није формирала Заједницу српских општина, како каже, доказ је да
немају намеру да спроводи договорено из Бриселског споразума.

  

Многи су за замрзнути конфликт, али то треба да нема последицe за будућност,
што је скоро немогуће јер постоји жеља Србије да уђе у ЕУ

  

Коментаришући истраживање ИПСОС-а да 44 одсто грађана није за разграничење,
Дачић је рекао да је тешко дефинисати за шта би се грађани Србије најрадије
определили.

  

"Највећи део грађана и даље сматра да је Косово и Метохија део Србије. Многи су за
замрзнути конфликт, али за то треба сви да се сагласе и да нема последице за
будућност, односно да нема притисака са стране да се то питање реши, што је скоро
немогуће јер постоји жеља Србије да уђе у ЕУ", закључио је он.

  

О бадемовом млеку и страним сиревима у Скупштини

  

Министар спољних послова Србије Ивица Дачић изјавио је да наруџбина хране за
потребе скупштине Скупштине Србије и других државних органа привлачи пажњу јер је
реч о "егзотичним тачкама", али да је важно, ако је намењена репрезентацији, да гости
буду дочекани срдачно.

  

Дачић је за телевизију Прва казао да поруџбина на чијој су листи поред осталог
бадемово млеко и страни сиреви привлачи пажњу јер делује егзотично, а да је питање
да ли је храна наручена за ресторан или за репрезентацију. По речима Дачића, ако је
храна набављена да би се служила у ресторану Скупштине Србије, то представља
питање "комерцијале".
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"Некада више зависи од тога и како дочекате госта и колико сте срдачни. Мада ја више
волим да се покажу српски производи", рекао је Дачић.

  

Управа за заједничке послове републичких органа расписала је почетком октобра
конкурс за набавку млека и млечних производа, а поред млека и јогурта на списку је и
више десетина врста сирева, укључујући и оне ексклузивне. Набавка је за министре и
народне посланике, као и запослене у државној администрацији.

  

(Бета - Прва)
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