Александар Вучић: Веома ми је стало да опозиција изађе на изборе, изгледа да услови на изборима
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Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да, иако тренутно нема
преговора са Приштином, и даље има притисака кад је реч о Косову и Метохији.

"Кажете нема преговора, а не питате се како сте обезбедили робу у продавницама на
северу КиМ. Не питате се ко су ти људи који су радили на томе данима и ноћима, не
питате се колико је енергије, труда и рада потребно на дневном нивоу да би сте помогли
нашем народу на КИМ", рекао је Вучић за РТС.
Вучић је рекао да на КиМ предстоје избори чији услови су, додаје, изгледа "потпуно у
реду за Савез за Србију и покрет "1од 5 милиона".

Председник је истакао да је за решавање питања на КиМ потребан огроман рад и труд,
а да се један део јавности у Србији намеће као тему изборне услове у Србији, што је
нешто што долази тек за осам месеци.

"Каквих ћемо ми само мука и проблема имати на КиМ за тих осам месеци. Треба да
причам о томе, а неки не знају шта да раде са својим животима осим да причају једно
исто што причају две или три године. Имаћемо изборе на КИМ, који су изгледа сасвим у
реду овима из СЗС", рекао је Вучић.
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Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да му је стало да опозиција изађе
на изборе јер је то најбоље за Србију.

- Мени је веома стало, то би било најбоље за Србију. Тада би народ могао да види ко
колико има - рекао је Вучић за РТС.

Он је, коментаришући разговоре власти и опозиције, рекао да се нада да ће се ти
састанци наставити у добром духу, али и додао да опозиција никада није хтела да
преговара са њим.

"Они нису желели са мном да разговарају. Имате изјаве Драгана Ђиласа и Бошка
Обрадовића који су рекли да неће са мном да разговарају, никада нису тражили
разговоре. Срећан сам што успешно разговарају са Владанком Маловић, Орлићем,
Ђукановићем. Надам се да ће разговоре наставити у добром духу", рекао је Вучић.

Упитан да ли би сада разговарао са њима, Вучић је рекао да би радио у складу са
уставним ингеренцијама, а то значи да би разговарао када предју цензус удју у
парламент.

Додаје да ће вероватно разговарати са Сергејем Трифуновићем, Војиславом Шешељем,
Ивицом Дачићем јер би били изнад цензуса.

Кад је реч о изборним условима, Вучић је рекао да ће прихватити скоро све што
опозиција тражи.

"Што се тиче самих изборних услова, прво су говорили о бирачким списковима, ја кажем
ево ви их уредите, напишите шта хоћете. Ви пишите, никакве заједничке комисије. Свако
правило за бирачко место, све одредите у складу са законима које сте ви правили или
хоћете супротно вашим законима", навео је председник.
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Додаје да ће прихватити скоро све што предложе око финансирања политичких партија.

Он се осврнуо на уклањање заштитне ограде испред председнштва која је постављена
након инбцидента на протестима пре неколико месеци, а сада, после инцидента минуле
суботу - склоњена на његов захтев.

Како је рекао, ограду је постављао и некашњи председник Србије Борис Тадић и
"никада никоме није пало на памет да прескаче".

- Иако су наши протести били десет пута већи, нико није прескакао ограду. Ја сам се
попеп на ограду и почео да вичем на људе који су хтели да је пробију. Тако раде
одговорни људи - рекао је он.

Додаје да ће у суботу испред Председништва бити пет, шест девојака које ће учеснике
протеста упозоравати да је упад у зграду Председништва кршење закона.

"Све ово је доказ велике немоћи. Не могу да се похвале ниједном фабриком коју су
довели у Београд, Ниш, Краљево, Крушевац", рекао је Вучић и додао да је најважније да
Србија иде напред, да буде богатија.

(Блиц)
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