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Александар Вучић о кључним задацима: Први на реду биће они који ништа нису радили,
а стекли су огромно богатство на непоштен начин. Неће ми бити тешко да се склоним ако
нешто не урадим

  

  

Желим да се обрачунам са криминалцима, лоповима и креаторима пропасти Србије. У
борби против корупције неће бити заштићених. То морају сви да разумеју. Имаћемо нулту
толеранцију према криминалу, а чишћење ће почети од врха државе.

  

Ове планове кује Александар Вучић на дан када је и званично почео да му тече мандат
на месту првог потпредседника Владе Србије и министра одбране. У интервјуу
„Новостима“ открива шта ће бити кључни задаци новог министарског кабинета и како ће
лично да се избори за праведнију Србију, што му је и било једно од главних
предизборних обећања.

  

* Шта ће вам бити највећи изазов: огроман минус у буџету, увек запаљиво Косово,
или обећана жестока борба против криминала и корупције?

  

- Успешно решавање сва три питања која сте издвојили, од највише је важности за
опстанак државе. Нема лаких решења, али Србија не сме и не може да остане
сиромашна колико је данас, косовскометохијским Србима морамо олакшати живот, а
жестока борба против корупције и криминала услов је без којег наша земља не може
напред. Када сам током кампање говорио о променама мислио сам на истинску борбу
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против тог зла. Србија је у 2012. земља на ивици сиромаштва, на зачељу листе
европских земаља, према свим финансијским показатељима. Грађани тешко живе,
покрадени су и желе да чују имена оних који су се на брзину обогатили и да им се
објасни да ли је то било на њихов рачун.

  

* Које конкретне потезе ћете повући, а да се то не протумачи као политички
реваншизам?

  

- За мене је пресудан глас грађана који вапе за тим да се корупција, која је у Србији
достигла невероватне размере, у што краћем року, сведе на подношљив ниво. Најпре ће
бити процесуирани они који ништа нису радили, а стекли су богатство на непоштен
начин. Сада имамо бахате бивше министре који су власници прескупих јахти, граде
хектаре стамбеног простора на најскупљем земљишту у престоници, носе сатове од
неколико десетина хиљада евра... Живе у некаквом паралелном свету потпуно одвојени
од народа који грца у беди и сиромаштву. Толико су узурпирали функције да то више
нико не може да трпи. Е, то је оно што желим да прекинемо!

  

* Јесу ли то ваши лични приоритети или приоритети Владе?

  

- Мој задатак биће да сагледам изазове и опасности у систему одбране и безбедности
земље, започнем борбу против корупције а, дугорочно, да створим законске основе да та
борба постане трајна, да се настави без обзира на то ко је на власти. У томе ће ми
помагати сви државни органи. С обзиром на надлежности које сам добио, мислим да ћу
најпре почети да радим на прикупљању информација и на законским решењима која ће
омогућити да у најкраћем року грађани виде резултате нашег рада. Што се тиче онога
што само од мене зависи, а то су воља и жеља, тога је напретек. Приоритет Владе, уз
све што сам навео, биће и борба за бољи живот грађана Србије. Тек у среду је држава
објавила оно о чему СНС годинама говори - у јавним набавкама нестану невероватне
количине пара! Да ли је нормално да се за првих шест месеци ове године у тим
поступцима украде три пута више новца него читаве прошле године? Како је могуће да
се то дешава баш у време кампање? Да ли је нормално да наш Предлог закона о јавним
набавкама никада не уђе у скупштинску процедуру? Нису га хтели, јер би био пресечен
сталан, непресушни извор пара, а њима то није одговарало...

  

* Да ли је ова влада кадра да изведе све те крупне промене, ако је у њој чак седам
министара који су били и у Цветковићевом кабинету? Део јавности замера вам и да
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сте „рестаурирали“ људе из епохе Милошевића и ЈУЛ-а...

  

- Не, то је радила претходна власт. Што се мене лично тиче, углавном сам време
проводио у опозицији, нисам се родио у фотељи. Штавише, нисам на њу ни навикао, тако
да ми неће бити тешко да се склоним ако не успем да урадим нешто добро за државу.
Мислим да је то најпоштеније према грађанима Србије.

  

* Колико ће ваши ранији сукоби са Дачићем и Динкићем угрожавати рад владе?

  

- Са њима нећу ни да се грлим, нити љубим, али морамо да сарађујемо у интересу земље
и народа.

  

* Је ли као шеф МУП Дачић заправо подређен вама, пошто сте као потпредседник
задужени за безбедност?

  

- Није, али то није ни важно.

  

* Јесте ли сигурни да ћете у борби против корупције имати одрешене руке?

  

- Одрешене руке биле су мој услов за тај деликатан посао који ћу са задовољством да
започнем. Уколико било ко покуша да ме блокира, а да притом разлог буде његова
фотеља, дакле опстанак на власти, онда за мене неће бити места у таквој влади.

  

* Многи вас оптужују да сте згомилали велику моћ. Јесу ли сва та широка
овлашћења која имате заправо компензација за то што нисте постали премијер?

  

- Видим да појединим медијима, њиховим газдама и многим политичарима сметам само ја,
али добро разумем и разлоге за то. Са мном нема трговине и договора о попуштању
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криминалцима.

  

* Хоће ли вас председник Николић именовати за секретара Савета за националну
безбедност?

  

- То је питање за председника, а не за мене.

  

* Каква ће бити реакција Војске у случају напада на север КиМ?

  

- Уверен сам да неће бити таквог сценарија и да нико у свету не би могао нешто слично
да дозволи.

  

* Хоћете ли се залагати за бржи напредак ка НАТО или мислите да је Партнерство за
мир довољна мера?

  

- Србија је чланица Партнерства за мир, и то је у реду. С друге стране, постоји
скупштинска декларација која Србији забрањује да иде у било какав војни
савез...Мислим да ћемо потребну равнотежу постићи развијањем добрих односа и
сарадње са свима.

  

* Је ли могућа реформа Војске за коју је нужно обезбедити много више новца -
набавка авиона, опреме, наоружања?

  

- То ће бити један од најважнијих задатака који ћу покушати да решим. Сигуран сам да
ћемо побољшати извоз наоружања и потребна нам је још успешнија сарадња са
Алжиром, Ираком, Кувајтом и многим другим пријатељским земљама које би отвориле
тржиште за нашу робу.
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Интерес Београда  * Мислите ли да ћете странци да нанесете штету, ако не срушите Драгана Ђиласа уБеограду?  - СНС ће своје одлуке увек доносити у најбољем интересу Београђана и грађана Србије.  Морамо бити спремни на компромис  * Каква ће бити реакција нове власти ако ЕУ и формално затражи да отворимоканцеларију у Приштини и погасимо наше институције на северу КиМ?   - Нисам ни од кога чуо да је то услов за наставак европских интеграција, али урешавању тог проблема мораћемо да будемо спремни на дијалог и компромисе.  Градићемо кућу са више врата  * Хоћете ли на челу ресора одбране више сарађивати са Русима од свогпретходника Шутановца?  - СНС никада није крила да су јој веома важни коректни односи са Русијом. Међутим, тоније искључивало добре односе са другим земљама. То је и моје мишљење, тако да ћунаставити отворену политику, коју је наш оснивач, Томислав Николић, назвао - кућа савише врата.  Милан Бабовић  (Вечерње новости)   
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