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 Председник Социјалистичке партије Србије (СПС) Ивица Дачић, који је изабран за
новог председника Скупштине Србије, изјавио је да је то "највиша функција коју је
обављао" и да није тачна информација коју су објавили неки медији да се он тиме
"жртвовао" да би неки други чланови СПС добили функције.

  

Дачић је за РТС изјавио да дугује захвалност председнику Србије и Српске напредне
странке Александру Вучићу што га је предложио за једну такву високу функцију, "јер
није имао потребу за тим".

  

  

"Видео сам различите врсте информација и дезинформација ових дана. Не разумеју
једну ствар, да Вучић и ја никада нисмо разговарали у тим категоријама. Разговарали
смо о послу и како ћемо даље. Он је сматрао да највише могу да допринесем у садашњем
тренутку и потреби да парламент уради оно што се од њега очекује, управо на месту
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председника парламента", казао је Дачић.

  

Дачић је рекао да није дошао на ту функцију да би био "протоколарни председник
парламента", и да је то "друга функција у држави" зато што Скупштина Србије "бира
Владу и контролише Владу".

  

"Они који мисле да је то протоколарна функција, о парламенту мисле све најгоре, да је
то неко лево сметало, и то је слика коју не смемо да дозволимо", рекао је Дачић.

  

Он је рекао да ће за сутра заказати седницу Скупштине Србије, након што добије
Предлог закона о министарствима.

  

"Задатак је да штитим углед парламента да се организујемо да радимо на најбољи
начин", казао је Дачић и додао да ће рад скупштине зависити "од посланика како ће се
понашати" и од њега као председника парламента.

  

Дачић је рекао да "очекује веома добру сарадњу са председником републике и
председницом Владе на реализацији стратешких циљева у наредном периоду".

  

(Бета)
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