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 Председник Србије Александар Вучић састао се данас са кандидатима Српске листе за
посланике на предстојећим парламентарим изборима на Косову и Метохији.

  

  - Моја молба и мој позив је да Срби гласају за Српску листу, а навешћу више разлога за
то. У овој кампањи могли сте да видити заједничку и бруталну кампању која се водила
против српске листе не само на КиМ. Ту кампању водиле су све 4 албанске листе и сви
су говорили да треба да се разговара са Србима, али не са Србијом - рекао је Вучић
током обраћања у Председништву Србије.   

Он је додао да нико одавде није могао да дође да подржи представнике српског народа,
као и да су постојали притисци са разних страна.

  

Председник је позвао грађане да гласају за Српску листу јер је то питање опстанка на
КиМ.

  

Иначе, састанак председника са 17 кандидата Српске листе за посланике, коме
присуствује и директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић, почео је нешто после 13 сати
на Андрићевом венцу.
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 Први на листи је Игор Симић, а поред њега, на разговор са председником, дошли су
Зоран Мојсиловић, Миљана Николић, Јасмина Дедић, Славко Симић, Иван Тодосијевић,
Милош Перовић, Љубимко Карадзић, Верица Цхеранић, Бранислав Николић, Светислав
Јокић, Милан Костић, Винка Радисављевић, Милан Јоксимовић, Ксенија Божовић, Божа
Стојановић и Мирјана Николић.

  

Шесторо кандидата је из Северне Митровице, по двоје су из Звечана и Грачанице, док
из Лепосавица, Клине Истока, Штрпца, Каменице и Зубимог Потока и Вучитрна долази
по један.

  

(Танјуг)
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