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 Председник Нове странке Зоран Живковић најавио је данас могућност да опозиција која
чини Савез за Србију учествује на пленарној седници Скупштине која би имала неку
нарочито важну тему и била добро припремљена, као што је Косово или Европска унија.

  

  Он је, гостујући у емисији Прав угао, ТВ Војводине, рекао да је одлука да се бојкотују
скупштинске седнице, као што је наведено у предлогу Споразума са народом, али да
постоје посебно важне ситуације због којих би у Савезу за Србију разговарали о томе да
учествују у расправи.   

„Наш договор је ако се деси нешто што је новина, позитивна или негативна, неки
догадјај, ситуација, нека потреба, наравно да ћемо да седнемо и да поново причамо о
конкретним актима, то пише и у споразуму“, рекао је Живковић.

  

Он је говорећи о данашњем бојкоту скупштинског заседања, рекао да не желе да буду
кулиса и да је седница са 40 тачака заказана у петак, а подсетио је и да је опозиција
бојкотовала и седницу кад је у Скупштину дошао словеначки председник Борут Пахор.

  

Према речима Живковића, бојкот скупштинских заседања је „принципијелан став“, али је
питање да ли је „боље пустити да тај циркус иде сам по себи са лудим царем и дворским
лудама“, или покушати да због градјана изнесу свој став када се појави нека нова
ситуација, на пример расправа о Косову или ЕУ.

  

Он је рекао да није добио одговор када је на друштевним мрежама питао председника
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Народне странке Вука Јеремића о изјави да ће председник Србије Александар Вучић
звати на разговоре чланове опозиције и да мисли да су неки већ обављени.

  

Живковић је додао да „не сумња ни у кога“ из опозиције да је ишао на разговоре са
председником Србије.

  

„Не користи, контракорисно је кад емитујете реченице са неком мистеријом а не значе
ништа“, рекао је Живковић наводећи да ће Јеремића питати на шта је мислио својом
изјавом.

  

Говорећи о ношењу вешала на протестима, он је рекао да не треба давати било шта као
повод Влади и Вучићу да још више „погоршају стање“.

  

Живковић је констатовао и да је бирачко тело још од ’90-тих година подељено на пола,
на оне који мисле да су Срби старији од амеба и да их мрзи цео свет и на либерални,
проевропски део.

  

„Питање је да ли ће нека странка на изборе да изведе пет, 15 или успети то са 95 одсто
гласача опције коју заступа“, рекао је Живковић.

  

(Бета)
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