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 НОВИ САД - Резултат, то је кључна реч 2015. године, у свему, што смо радили, имали
смо резултат, изјавио је први потпредседник Владе Србије и шеф дипломатије Ивица
Дачић, уз оцену да је резултатом постављена и нова лествица, нови стандард за све
који желе да воде Србију, пошто је време парола и демагогије окончала управо влада
Александра Вучића.

  Очекује нас наставак реформи, борба за нова радна места и инввестиције, даљи рад на
преговарачким поглављима. Важно је, по мени, да наставимо да верујемо да све то
можемо да урадимо, навео је Дачић у новогодишњем интервјуу за Дневник.   

  

На питање хоће ли бити ванредних парламентарних избора, Дачић одговара да је он
против.

  

Ја верујем у стабилност и у нормалне токове. И убеђен сам да је Србија, раније, јако
много времена губила сталним изласцима на биралишта. Ако хоћемо инвестиције и
развој, морамо да постанемо предвидива земља, рекао је Дачић.

  

Али, никако не могу да одузмем тај фактор, који се зове "Србија" и у којем је све могуће,
а нарочито то да има оних који мисле да поново треба проверавати вољу бирача,
закључио је он.

  

Упитан о Поглављу 35, које се види као замка за признање Косова, он одговара да је
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политика Србије јасна.

  

"Ми смо јако дуго били убеђени да смо жртве разних белосветских теорија завера, да
смо унапред осуђени на положај жртве, да нас не воле, или да нам завиде, да желе да
нас униште...а онда се појавила ова влада, ова коалиција, и поставила једно сасвим
логично питање – хајде да ми видимо шта ми можемо да урадимо и шта све зависи од
нас", указао је Дачић.

  

Према његовим речима, Влада је почела да ради, да се бори за интересе Србије и држи
реч и испуњава обавезе.

  

И број завера се фрапантно смањио. Остала је још та – о обавезном признању Косова.
Тешко ћемо је искоренити – у Србији се сумња у људе који носе црне чарапе, да нису
можда масони, а камоли у поглавље 35 – али, оно што хоћемо, и то сигурно, је наставак
наше јасне политике. Она подразумева да нећемо признати Косово, и да смо наше
партнере о том свом ставу отворено упознали, нагласио је Дачић.

  

У погледу односа са ЕУ и Русијом, Дачић је оценио да је Русија потребна Европи и
Европа Русији и да до тренутка када на дневни ред Србији буде дошло Поглавље 31, оно
више неће бити никаква непремостива препрека, нити ће довести у питање наставак
добрих са Русијом.

  

Шеф српске дипломатије односе са САД види као све боље и истиче да ће бити још
бољи.

  

Очекујемо већу сарадњу, више америчких инвестиција, и дневно, обе стране, раде на
бољем разумевању, и на проналажењу онога што је заједничко у нашим појединачним
интересима, истакао је Дачић

  

(Фонет)
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