
Ивица Дачић: СПС је спреман за наставак сарадње са СНС, али не зависи од нас да ли ћемо бити део власти; Одлазак у опозицију није сада неко богзна какво питање
понедељак, 10 август 2020 23:22

Министар спољних послова Ивица Дачић навео је да је Социјалистичка партија Србије
спремна за сарадњу са Српском напредном странком, али да не зависи од њих да ли ће
бити део власти. Поручио је и да онај ко га није звао након избора, не треба да га зове
ни после формирања владе.

  

  

Ивица Дачић је гостујући на телевизији Хепи навео да је СПС спреман за наставак
сарадње са СНС-ом, али да не зависи од њих да ли ће бити део власти.

  

"Влада ће бити формирана онако како победник избора мисли, нема ту никакве дилеме.
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Александар Вучић и Српска напредна странка су добили поверење грађана на
изборима, на њима је да процене шта је за Србију најбоље. Што се нас тиче, ми смо јасно
рекли да ми сматрамо да смо урадили добре ствари у прошлости заједно и спремни смо
за наставак те сарадње, а да ли ће то тако бити, на то питање одговор треба да дâ
Александар Вучић", наводи Дачић, а преноси РТС.

  

Истиче да одлазак у опозицију није питање због којег треба да се подиже толика
прашина.

  

"Знате, неко сада мисли да је то сада неко богзна какво питање, да ли ће неко бити
власт или опозиција. Овде уопште није реч о броју посланика, овде уопште није реч о
томе да ли ће његова већина да буде угрожена. Овде је реч о томе да ли постоји шири
политички консензус око тога којим путем ће Србија ићи даље имајући у виду све ове
ризике који постоје", каже Дачић.

  

Оцењује да је "неумесно поредити" политички утицај појединих странака са
Социјалистичком партијом Србије.

  

Дачић открива и да, без обзира на приче и формирање будућег кабинета, он
свакодневно ради и да је врло активан у интересу државе.

  

Он је истакао да му није важно које ће функције обављати све док ради "за добробит
српског народа".

  

"Ја се 30 година бавим политиком и ниједног тренутка нисам прекидао са својим
активностима зато што се не зна да ли ћу бити на власти или у опозицији. Постоји тај
период када прођу избори, период док се не формира Влада, када вам се нико не јавља
на телефон зато што не зна да ли ћете бити на власти или у опозицији. Ја свима
поручујем – онај ко ми се сада није јавио, немој да ми се јави ни после", истиче Дачић.

  

Како каже, нема чекања, већ да сви министри морају да раде.
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"Нема шта да се чека Влада. Мора да се ради и не смемо губити време. Сваки одговорни
човек, па и министар, требало би да ради свој посао без обзира на то што се тек чека
формирање нове владе", рекао је лидер СПС-а и као пример навео министра Младена
Шарчевића, који се "пожртвовано посветио свом послу јер мора да се ради због почетка
нове школске године".

  

Додаје да је СПС дао младим људима шансу да уђу у нови сазив парламента.

  

"Кад погледате листу СПС-а и СНС-а то не може да се препозна у односу на
доскорашње време. Ја сам сада дао шансу младима, али они ту шансу сада треба да
искористе. Понекад у животу шансу добијеш само једном. Ако ви сада уђете у парламент
и за време трајања мандата се ниједном не јавите за реч или не радите на сопственом
усавршавању, узалуд сте улазили", објашњава Дачић.

  

Додаје да на листи СПС-а најстарија посланица Смиља Тишма има 91 годину, а да
најмлађа посланица Дубравка Краљ има 26 година.

  

(РТС)
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