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понедељак, 28 октобар 2019 19:06

Посланик Српске напредне странке Драган Шормаз замерио је данас министру спољних
послова Србије Ивици Дачићу што не долази чешће у парламент, на шта је Дачић
истакао да долази кад год је потребно и кад год га позову, што није случај са другим
министрима те поручио Шормазу ако није задовољан његовим радом нека потражи
његову оставку.

  

  "Ако нисте задовољни мојим радом потражите моју оставку. То би стварно било добро,
ако смо сада дошли до тога да треба да се правдамо да ли долазим на три или шест
месеци у парламент. Ја долазим овде кад год ме позовете. Јел има некад да нисам
дошао? Што се мене тиче увек сам ту", рекао је Дачић на седници Одбора за спољне
послове Скупштине Србије, подсећајући да је последњи пут био у априлу, а пре тога у
јануару.   

Он је казао да је по Закону о Министарству спољних послова у обавези да дође два пута
годишње, а да он долази и чешће.

  

У одбрану Дачићу стала је и посланица СНС-а Марија Обрадовић која је рекла да по
Пословнику о раду парламента Министарство извештај подноси на три месеца, а да
министар долази на позив посланика.
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  "Разрешите то питање у којој сам обавези према вама и молим да све обавезе важе засве министре, а не у зависности ко је из које странке", рекао је Дачић.  Он је казао да ради свој посао предано и као пример навео да је за пет дана разговараоса више од 80 министара спољних послова и да се ни један други министар не можепохвалити таквим контактима.  Расправа са Вукадиновићем о Резолуцији 1244  Шормаз је током седнице ипак и похвалио рад Министарства, а осим са Дачићемполемисао и са Ђорђем Вукадиновићем, из посланичке групе Покрет за спасСрбије-Нова Србија, пошто је Вукадиновић владајућој већини и државнимфункционерима замерио што се више не позивају на Резолуцију 1244 и међународноправо када је реч о Косову као што то чине руски челници када говоре на ту тему.  

  "Руски гости нас подсећају на Резолуцију 1244 од Дмитрија Медведева који јескоро био у Србији, па Марије Захарове и амбасадора Русије Боцана Харченка којиистичу да питање треба решавати у међународно-правном оквиру, а на основуРезолуције 1244. Мало ми неумесно да они треба да нас подсећају на нешто што битребало да буде почетно полазиште наших руководилаца када је реч о овој теми",казао је Вукадиновић.  Шормаз му је рекао да похвале треба упутити и Кини, Шпанији и земљама некадашњегпокрета несврстаних, а не само "заслуге пребацивати на пријатеље из Москве".  "Мене интересује само српски интерес, брига ме за руски, амерички или европски.Сваком ко нам помогне хвала и ако мислите да је мој одговор русофобичан ваш је за мојсентимент превише проруски. Мене интересује Србија и пријатељи су нам потребни насве стране а ми самостално водимо спољну политику", рекао је Шормаз Вукадиновићу.    Одбор за спољне послове Скупштине Србије на крају расправе усвојио је извештајМинистарства спољних послова за период од фебруара до 20. октобра 2019. године.  (Бета)  
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