
Александар Вучић: Залажем се за разграничење са Албанцима на КиМ; Ана Брнабић је 10 пута паметнија, 50 пута часнија и стручнија од Вука Јеремића
четвртак, 09 август 2018 23:06

 Председник Србије Александар Вучић изјавио је да се залаже за разграничење са
Албанцима на Косову и Метохији.

  

"Ја се залажем и то је моја политика, за раграничење са Албанцима. То да имамо
територију за коју се не зна ко је како третира и шта коме припада, то је увек извор
потенцијалних сукоба", рекао је Вучић новинарима у Шиду.

  

  

Да ли ће бити успеха у томе, како је рекао, не зависи од нас и додао је да је за “танго
потребно двоје”.

  

Решење за Косово и Метохију, ако га буде, истакао је, мора да буде свеобухватно, а не
једноставно, нити упрошћено, како неки замишљају. 

  

Рекао је да, за разлику од Тачија и Харадинаја и појединих западних представника, и
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оних у домаћој јавности који све знају, а нису ниједном разговарали нити присуствовали
било каквим разговорима, не жели да износи неке ствари, јер би тиме рушио нашу
позицију и "отварао карте".

  

"Нисам неодговоран и нећу да излазим са 'величанственим патриотским изјавама'", рекао
је Вучић и додао да зна свој посао и да га ради у најбољем интересу Србије.

  

Вучић је рекао да ће недвосмислено речхи шта мисли када буде било близу неког
опипљивог решења.

  

"То мора да буде свеобухватан план који се тиче мнгоо тога, и не једноставан или
упрошћен како неки замишљају", рекао је и нагласио да не може да говори о чему
преговара са косовским Албанцима, јер би тако отворио карте Србије у преговорима.

  

"Молим вас запамтите, Јеремић је рекао 4. новембар - референдум о чему? Избори,
којим поводом?"

  

Вучић је негирао наводе лидера Народне странке Вука Јеремића да планира да за 4.
новембар распише референдум о Косову заједно са ванредним парламентарним
изборима.

  

"Молим Вас запамтите. Рекао је 4. новембар. Референдум о чему? Избори, којим
поводом? Што се њему хоће или се тада враћа из Њујорка и Ирске. Или стижу опет паре
из неке амбасаде.То је све јавио неко - ЦИА, БИА, МИА. Све те глупости слушате сваки
дан од тих несрећника који не знају шта ће са собом", казао је Вучић.
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  Он је осудио Јеремићев твит у којем се наводи да је премијерка Србије Ана Брнабић"креатура која се стицајем ванредно несрећних околности нашла на челу ВладеРепублике Србије".    „Ана Брнабић је 10 пута паметнија, 50 пута часнија и стручнија од Јеремића који ништаније радио осим што је трошио паре грађана Србије, радио против своје земље и разориоприлику да сачувамо КиМ"    Брнабић је, навео је, "10 пута паметнија, 50 пута часнија, стручнија у свему од Јеремића,који ништа није радио осим што је трошио паре грађана Србије, радио против својеземље и разорио прилику да сачувамо КиМ".  Додао је и да ти што помињу да су велики фаворити на изборима имају да понуде самолака решења и обећање да ће све бити у реду када дођу на власт, а то причајугодинама.  - Они нека побеђују на свим изборима на речима, а када се броје гласови онда је тообично другачије - рекао је Вучић.  Мањине да изађу на изборе који се одржавају у новембру  Председник Србије позвао је данас све припаднике националних мањина да изађу напредстојеће изборе за чланове националних савета националних мањина који сеодржавају у новембру.  - Позивам све припаднике мањина да искористе ту прилику, јер преко тих савета оникреирају своју политику и воде своју политику. Држава ће да помогне све сто може ивише него до сада. Позивам Хрвате, Мађаре, Роме и све друге у Шиду, у Војводини, алии целој Србији да то право искористе и да се боре за своја права - рекао је председник.  Он је додао да је на држави да уради све што може да се мањине у Србији осећају увекједнако као и већинско становништво, да нема никакве разлике и да сви имају једнакешансе за бољу будућност.  О референдуму које албански политичари најављују на Косову  На питање о референдуму које албански политичари најављују на Косову, рекао је "некаони раде све што мисле да треба да раде". Навео је и да Србија наставља да улаже наКиМ, "убрзано и још више".  Он је навео да не жели да се "препуцава" са приштинским званичницима који говоре данема промене граница без рата, да хоће јединствено Косово и Метохију, да ће сепроширити на Прешево...  - Ми да ништа не добијамо, за Србе нема ништа, а за њих додатно проширење граница?Честитам само напред. А да ли ће да буде... Сами знате одговор - навео је Вучић.  У Србији нема једноумља, путеви, плате и пензије све говоре  Како је казао, поносан је што у Србији не влада једноумље и што свако може да кажешта хоће, и да "чињенице све говоре о његовом раду".  

  Вучић са радницима Фабрике за прераду меса "Срем" у Шиду   Вучић се осврнуо и на оптужбе опозиције да су неки медији у служби "фашистичкогрежима".  - �То најбоље говори о онима који су тако нешто рекли. Свака реч коју изговоре противнарода говори о њима - навео је он.  Казао је и да би опозиција "очигледно волела да нас врати у време једноумља, као што јебило раније када ниједна информација која није била у њихов у корист није могла дапрође".  - Данас имате једног кабловског оператера и телевизију која 24 сата ради противпредседника, а новина колико хоћете. Ја сам поносан и срећан што свако може да кажешта хоће, а чињенице све говоре. Путеви, плате и пензије све говоре  - нагласио је он.  Вучић је изразио уверење да ће ускоро пензионери бити задовољни, и да је уверен даће то бити и медицинске сестре, лекари, војници и многи други.  Говорећи о опозицији, Вучић је рекао да је суштина у томе да се не може побеђивати безполитике и садржаја, већ само критиком.  - Не можете да побеђујете тако што затварате фабрике, а онда критикујете оне који ихотварају. Не можете да будете против свега на КиМ, а сами сте им дали печат наковерат косовске независности. Кад год их питају шта је решење, кажу "немамо решење,само смо против онога што Вучић ради" - навео је он.  Популаран у Хрватској  Председник Србије навео је иронично да примећује да му драстично расте популарносту Хрватској, али и послао "умирујућу" поруку хрватским грађанима да не брину, јер сетамо неће кандидовати.  Додао је да је видео да је много популаран у Хрватској, а да је у Глини, на Томпсоновомконцерту, био најпопуларнији.  -  Викали су "Вучићу п....у" гласније него било ко други. Тад сам схватио да мојапопуларност у Хрватској драстично расте  - нашалио се он.  Како је казао, "видим да је Вучићу п....у постала омиљена песма међу наследницимахрватских бојновника".  - Много су храбри и јаки, кад то вичу, то све сипа и пршти - навео је он.  Закон ће бити спроведен на Панчићевом врху - нећете рећи "извините"  Вучић је поводом нелегално подигнутог објекта на Панчићевом врху на Копаонику, рекаода ће закон сигурно бити поштован и спроведен у дело.  "У Србији имате око 1,2 милиона објеката који нису легални, а нису срушени. Али поштовидим да је некима у Влади и некима у медијима важно да кажу како то не сме, јер гадржи неко близак Српској напредној странци, опет сте се преварили. И нећете рећиизвините када се одлуке органа буду проводиле у дело. Закон ће се провести у дело",рекао је Вучић новинарима у Шиду.      Your browser does not support the video tag.   Коментаришући изјаву новинара Слободана Георгиева да су у време заказаног рушењанелегалног објекта на Панчићевом врху новинари видели човека са капом СНС-а, Вучићје казао да не зна ко носи капу СНС и да се није бавио тиме већ темама које су важније.  „То каже чувени новинар Слободан Георгиев. Он га видео лично. Шта сам ја све видеона скијању у марту месецу, а да скијам не умем“, рекао је Вучић.  Георгиев је јуче за ТВ Н1 казао да је се на Панчићевом врху у време заказаног рушењатог објекта појавио мушкарац обучен у црно са качкетом СНС, који је присутнимновинарима рекао да је забрањено да снимају.  „Појавио се неки човек који је имао 40 година, био је обучен скроз у црно, носио је качкетна ком је писало Српска напредна странка, он нам је рекао да је ту забрањено да требада будемо паметни и не снимамо. Ми смо питали – зашто? Он је рекао – то је војниобјекат, немам шта више да вам објашњавам и окренуо се и придружио се тој групи људина тераси, неки од младића имали су оне мајице са оним вуком који носи беретку иносили су капуљаче“, рекао је Георгиев.  (Бета, Блиц, Агенције)  Видети још:  Н1: Човек с обележјем СНС-а "чувао" нелегални објекат на Панчићевомврху у Националном парку Копаоник са образложењем „то је војни објекат, немам штавише да вам објашњавам“  
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