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 Председник Србије Александар Вучић изјавио је да очекује да на седници Скупштине
Србије о Косову 27. маја буде показано грађанима шта је то што се заиста збива, шта је
добро урађено, шта погрешно и шта још може да се уради, али да не очекује да се неко
из опозиције сложи с тим.

  

  „Слушаћу исту причу, од једних да сам издајник, од других зашто нисам раније предао
Косово. Немам велике снове, али мислим да је важно да се чује аргументација“, рекао је
Вучић у интервјуу за портал Телеграф.рс који је дао у суботу увече током вожње тек
отвореном деоницом Коридора 10 кроз Грделичку клисуру.   

Упитан да ли та седница може бити зачетак дијалога између власти и опозиције не би ли
се постигао консензус о Косову, Вучић је рекао да дијалог постоји сваког дана.

  

„Имамо ми дијалог сваког дана и нико од нас не чезне да се сретне један с другим, нити
се много волимо, нити треба да се фолирамо како ћемо много да се волимо. Суштина је у
томе да ми имамо право да изнесемо шта је то што смо урадили, шта ћемо радати, какви
су нам планови. И то има могућност свако од нас“, истакао је Вучић.

  
  

Они инститирају да је српско друштво подељено, јер када је њих 10 одсто, сматрају да су
једнако вредни као да их је 90 одсто

    

Према његовим речима, друга ствар је та што некима од њих не одговара да кажу „види,
ови су успешнији, па зато губимо изборе“, него ће увек бити криви медији или ко зна ко
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већ.

  

Вучић је рекао да у наредних месец и по дана до 1. и 2. јула, када је у Паризу заказан
наставак разговора Београда и Приштине, не може ништа суштински да се деси да се
односи приближе.

  

„Да ли ће нешто у појавном облику да се догоди, да буде тобож нешто мање агресије и
нешто пријатније, то је већ питање. Али, немам никакве сумње да не може ништа да се
догоди“, казао је Вучић

  

Вучић је рекао да мисли да српско друштво није подељено, да има другачијих мишљења
и да би било нездраво да их нема, додавши да кад се говори подељено друштво, то
значи да је то негде 48-52, 49-51.

  

„Они инститирају да је српско друштво подељено, јер када је њих 10 одсто, сматрају да
су једнако вредни као да их је 90 одсто. Суштина демократије је да поштујете мањину,
али да је то владавина већине“, оценио је Вучић.

  

Он је истакао да неће да прихвати подељеност, али хоће различитости, уколико су
засноване на аргументима, озбиљности и одговорности.

  

„На чему је ово засновано, нисам у стању да вам кажем“, рекао је Вучић.

  

Изражавајући задовољство што је отворена деоница Коридора 10 кроз Грдечличку
клисуру, Вучић је рекао да до краја августа бити отворен цео пут
Ниш-Пирот-Димитровград-Градина, а до краја године Обреновац-Сурчин.

  

(Фонет)
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