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Директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић одбацио је као "измишљотине и клевете" то
што се Милош Вацић, портпарол десничарског покрета "1389" у медијима помиње као
његов саветник, те сматра да су те клевете упућене на његов рачун, јер, како наводи,
"немају шта друго да ми пребаце".

  

  

- Што се тиче Милоша Вацића, довољно је да одете на званични сајт Канцеларије за КиМ
и да видите ко су моји сарадници, изабрани на влади - рекао је Ђурић новинарима који
га прате током посете Медвеђи.

  

Али, додао је, "када неко нема за шта да вас напада након три године мукотрпног рада и
борбе и четири и по године у преговорима, онда се бави измишљотинама и глупостима".

  

Довољно је, како је рекао, погледати и систематизацију Канцеларије за КиМ као службе
владе, где се види да не постоје саветници, али, како примећује, "када буквално немате
шта немате некоме да кажете, да пребаците, да му за три године борбе и четири и по
године борбе у преговорима ниједну ружну ствар нађете и кажете, онда се бавите
измишљотинама и клеветањем, и људи који су прозвани, и саме институције".

  

О Вацићевом ангажману у тој институцији ових дана су писали медији, а он сам је за
"Блиц" потврдио да је саветник, не желећи да открије како је дошло до тога:
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- Јесте, саветник сам Марка Ђурића, али не смем ништа више да кажем. Нисам овлашћен
да дајем изјаве. Позовите информативну службу Канцеларије - рекао је Вацић, чије
селфи фотографије из Владе Србије круже друштвеним мрежама.

  

  

Вацић, портпарол десничарског покрета "1389", осуђиван је због различитих кривичних
дела, а према нашим сазнањима, у Канцеларили за КиМ запослен је пре два месеца.

  

Вучић: Немам појма ради ли Миша Вацић, али није он уништио институције

  

Премијер Александар Вучић данас није могао да коментарише "случај Милоша Вацића у
Канцеларији за Косово и Метохију", нити коментар на то директора Марка Ђурића,
рекавши да не зна шта је Ђурић рекао, нити о чему се ради.

  

 2 / 3



Марко Ђурић: Милош Вацић није мој саветник; Вучић: Немам појма ради ли Вацић, али није он уништио институције
петак, 23 децембар 2016 16:05

  Он је новинарима у паузи конференције о сивој економији, а одговарајући на питања,рекао да не мисли да ту има неких великих проблема, да не зна шта је Ђурић рекао, алида ће, кад буде имао све елементе, рећи шта буде знао.  - Неки који су причали о угрожености институција уништили су их...немам појма да лиради (Вацић) или не, али није институције уништио Миша Вацић - рекао је премијер.  Упитао је које су то институције урушене, те коју ми то независну институцију још имамо,приметио је да су уместо тога сви постали политиканти.  - Сада сви виде да сам говорио истину, да говорим већ две године, а сви су ћутали...тимгоре по истину - рекао је и најавио велику новогодишњу прес конференцију на којој ћеодговарати на сва питања.  Павловић: Разочаран сам  Лазар Павловић из Геј-стрејт алијансе каже да је разочаран информацијом о запослењуВацића и подсетио да је осуђиван због дискриминације ЛГБТ особа, као и да до данданас није променио став према овој популацији.  (Танјуг)   
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