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 Председник Србије Александар Вучић изјавио је да цени ентузијазам специјаног
представника председника Америке за разговоре Београда и Приштине Ричарда
Гренела, који долази у Београд. али да "не иде то лако" са убрзањем разговора између
Београда и Приштине.

  

  Он је за ТВ Пинк подсетио да је у Даласу разговарао са америчким саветником за
безбедност Ричардом О'Брајеном, и навео да О'Брајен и Гренел "показују велику
енергију" и да је за Србију важно свако побољшање ситуације у односима са Приштином.
 

Како је Вучић истакао, Гренел је, уочи доласка у Београд, поготово говорио о економији.

  

"Разговараћемо о свему. Бесмислено је говорити о авио саобраћају, а да не можете да
превозите робу", рекао је Вучић, помињући косовске таксе на српску робу.

  

Он је рекао да је увек опрезан, па тако и уочи сусрета са Гренелом, али да поштује
намере и енергију Гренела, за којег је рекао да је човек који има посебну врсту страсти у
политици.

  

Говорећи о значају економије, он је рекао да је потребно убрзање њеног развоја,
додајући да је против нерадне недеље.
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"Знам да то не иде у прилог мени, али је тако", рекао је Вучић.

  

Скуп у Јерусалиму прилика да се разговара са људима важним за Србију

  

"Ово су увек места на којима искористите прилику да разговарате са свим људима који
су важни за нашу земљу и огромна је част бити овде", истакао је председник Србије
Александар Вучић уочи почетка програма 5. Светског форума о Холокаусту, објављено
је на инстаграм налогу будуцностсрбијеав.

  

"Разговарао сам са председницима и премијерима многих земља током свечане вечере
коју је организовао председник Државе

  

Израел Рувен Ривлин", навео је Вучић.

  

Вучић се састао и са председником Молдавије Игором Додоном.

  

Ђилас сигурно неће изаћи на изборе, он стоји иза сукоба са Мићуновићем

  

Вучић је оценио да странка Драгана Ђиласа сигурно неће изаћи на предстојеће
парламентарне изборе јер Ђилас не жели да му "народ покаже колико мало гласова
може да добије".

  

У интервјуу за телевизију Пинк из Израела, Вучић је рекао да Савез за Србију нема ни
8,6 одсто подршке грађана колико процењују агенције за истраживање јавног мњења,
већ их те агенције мало и "почасте".

  

"Како да изађе на изборе па да се види колико га народ подржава? Не верујем да ће да
изађе", рекао је Вучић и додао да су избори демократска тековина и да се одржавају у
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редовном року.

  

Говорећи о сукобу бившег председника Демократске странке Драгољуба Мићуновића и
лидера Двери Бошка Обрадовића око идеје бојкота, Вучић је оценио да се ту заправо
ради о сукобу Мићуновића и Ђиласа.

  

"Није Бошко него Ђилас, то сви знају. Али не могу ја да улазим у то. Шта год ја мислио, а
у већини ствари се нисам слагао са професором Мићуновићем, поредити интелектуалне
капацитете Мићуновића и Ђиласа то је...", рекао је Вучић.

  

На питање да ли очекује да некадашњи председник Борис Тадић буде заједнички
кандидат опозиције на наредним председничким изборима, Вучић је рекао да би он био
одличан кандидат.

  

Видети још: 

  

Ричард Гренел након разговора са Тачијем: Мора се остварити напредак, а то
укључује и укидање такси Србији

  

(Бета-Фонет)
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