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 Братислав Гашић је веома вредан, посвећен човек, одан својој држави - каже за “Блиц”
изабрани председник Србије Александар Вучић.

  Он је тако одговорио на наше питање да ли је тачно да Гашић преузима руковођење
БИА од досадашњег директора Александра Ђорђевића.

  

- Захвалан сам Ђорђевићу на очувању пуне стабилности Републике Србије и примерном
и одговорном обавештајном раду - истакао је актуелни премијер. је тако практично
потврдио избор Гашића на нову позицију.

  

„Гашић је издржао годину и по дана без иједне функције“, рекао је Вучић новинарима у
Београду.

  

Додао је да је Гашић годину и по дана био изопштен са јавне сцене и платио је скупу
цену за један инцидент.

  

Уласком у НАТО Србија би решила само један део својих проблема
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Политика Србије је да не желимо да припадамо ниједном блоку, каже премијер Србије
Александар Вучић, истакавши да би, ако би приступила НАТО, Србија решила само један
део својих проблема.

  

- На тај начин ишла би брже ка заједници западних народа, али уз противљење 75 одсто
свог становништа. Мени није био проблем да доносим такве одлуке против којих је
већина, и не би ми био први прут. Међутим, када једанпут уђете у НАТО, супротно вољи
свог становништа, деценијама пред нама живећемо у унутрашњим сукобима који
разарају национално ткиво - рекао је Вућић студентима Факултета за безбедност, где је
данас одржао предавање.

  

Снажни економски притисци

  

Он је истакао да је политика Србије да не жели да припада ниједном блоку, уз опаску да
смо "у тежој ситуацији него Аустрија, Швајцарска и друге земље". Притисци због тога,
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каже, стално постоје.

  

- Ти притисци су снажни, задиру у питање економије. Међутим, са друге стране, ако
идемо са Русима, не размишљамо о нашој економији - истакао је Вучић.

  

Он је навео да је циљ Србије да одржи војну неутралност, да буде део ЕУ и припада том
типу друштва, уз добре односе са Кином и Русијом.

  

- За сада смо успели у томе, упркос бројним мишљењима да је то немогуће - истакао је
премијер.

  

Мир и стабилност кључне

  

Он је навео и да Србија жели да сачува мир и стабилност, и да је то разлог због кога се
толико енергије улаже у регионалне и међународне односе.

  

- Зато се ви понекад на нас љутите што не одговоримо на прозивке из региона - рекао је
он.

  

Говорећи о регионалним односима, Вучић је рекао да поједнине силе желе да утичу на
поједнине земље, да дају поједнинцима "ветар у леђа"...

  

- Што би рекао амерички амбасадор, “не одговара вам ни велика Србија ни велика
Албанија”. Ма ко те пита за то - каже Вучић, рекавши да су такве приче измишљотина.

  Он наводи да Србија има своје војне стручњаке који говоре о томе шта је Србији када је
војска у питању најпотребније.
  
  - Интересантно ми је да да амерички амбасадор коментарише шта је Србији потребно
или не. Нашег амбасадора у САД молим да о томе не говори у Вашингтону - истакао је
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Вучић.  

Четири доминантне светске силе

  

Премијер Србије оценио је да је 21. век пун тензија и сукоба.

  

- И док је пре тридесет година постојала само једна војно и глобално доминанта сила, а
то су биле САД, данас се већ драматично приближила Кина, сасвим се подигла Руска
федерација, а као четврта се намеће и то по први пут, издвојена као део западног
блока, Европа без Велике Британије - рекао је Вучић.

  

Плате ће бити значајно веће

  

Он је најавио и да ће грађани Србије имати значајно већа примања, као и да ће бити
повећан и минималац. Вучић је рекао и да је то разлог због кога "га нападају јер сам,
наводно, тиме против ММФ-а и других финансијских институција и стручњака".

  

- То ће бити урађено у складу са резервама и могућностима које имамо и то тако да
ниједно тренутка не угрозимо фискалну стабилност. То радимо да би људи могли да
живе лепше и боље - истакао је он, додавши да још преостају разговори са
послодавцима о овој теми.

  

Инаугурација после 20. јуна

  

Вучић је навео да ће председничку дужност преузети 30. или 31. маја, док би свечана
инаугурација требало да буде иза 20. јуна.

  

- Ко ће бити премијер знаћете између 11. и 13. јуна. Волео бих да нову владу добијемо
пре инаугурације, па да је као председник сачекам - рекао је он.
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На питање да ли ће премијер бити Ана Брнабић, Ивица Дачић или Душана Вујовића,
Вучић каже да "има још неких имена".

  

- Насмејем се сваки пут када је ова прича. Ко год буде био изабран, биће нападан -
рекао је он.

  

На питање ко су још кандидати за премијерску функцију из редова напредњака, Вучић је
рекао да је "Никола (Селаковић) вредан млади човек, Милош Вучевић такође, као и
многи други".

  

Братислав Гашић шеф БИА

  

Вучић је поново потврдио да ће Братислав Гашић ће бити шеф БИА, истакавши да је
платио цену за инцидент од пре 1,5 годину.

  

- Он има много добрих квалитета, све зна о систему безбедности и одбране, био је
одличан министар одбране, и уверен сам у његову лојалност - истакао је Вучић.

  

Добра сарадња са Николићем

  

Он је рекао и да верује да ће убудуће добро сарађивати са одлазећим председником
Србије Томиславом Николићем.

  

- Можете све да прочитате из Уредбе коју смо донели. Мислим да ћемо успешно и добро
да сарадјуемо. Верујем у успешну сарадњу са Кином и Руском Федерацијом - рекао је
Вучић.
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Влада Србије основала је Канцеларију Националног савет за сарадњу са Русијом и
Кином, на чијем челу би требало да буде управо Николић.

  

Увек премијер Србије

  

Вучић је рекао да, ако би могао да бира којој нацији да припада, па тиме и да ли ће бити
премијер Хрватске или Србије, "изабрао бих ово друго".

  

Он је навео да Хрватска има поједних проблема, који ће се односити и на исплату
пензија.

  

-А ми ћемо, на другој страни, само да растемо. На страни Србије су шансе и перспектива,
иако се данас у Хрватској живи два пута боље. У апсолутним су бројевима они и даље
бољи, али ми смо успешни у реформама, мада остаје још много тога да се уради, пре
свега на пољу јачања институција, оснаживања владавине права , и јачања правне
државе - рекао је он.

  

Чудне ствари долазе из Хрватске

  

Вучић се уздржао се да коментарише што је, како су пренели медији, хрватска
председница Колинда Грабар-Китаровић са двојицом министара на путу у Француској
певала Томпсонове песме, рекавши само да са Хрватском жели нормалне и пристоје
односе.

  

- Ако бих, и када бих покушавао да стигнем да одговорим на све чудне ствари које
долазе из Хрватске, од Степинца до Томпсона, плашим се да ништа не бих могао да
урадим за земљу - рекао је Вучић.

  

Вечни интереси
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Новоизабрани председник је студентима Факултета за безбедност казао и да нема
вечних пријатељстава ни непријатељстава, већ само вечних интереса.

  

- Ако се будете трудили да се допаднете свима, брзо се нећете више допадати никоме, и
ни један циљ за државу и народ нећете остварити - поручио је Вучић.

  

Прво људи, после војска

  

Новоизабрани председник Србије рекао је да ће по преузимању нове функције једна од
ствари на којој ће радити бити јачање ратног ваздухопловства, "јер је то најслабији део
наше војске".

  

- Међутим, пре свих људи треба да осете бољитак, па ћемо, између осталог, повећавати
плате - рекао је Вучић.

  

Он је казао да увек најгласније "кукају они који највише имају", док обични људи ћуте и
не изјашњавају се.

  

Јункерова идеја о европској војсци

  

Он је појаснио да је данас задатак немачких и осталих дипломата да Европу постављају
као економску и политичку глобалну силу, али и да ће доћи тренутак да се развије
Јункерова идеја о стварању европске војске.

  

- Европа са Немачком на челу рачуна да никада није оружје и оруђе имало пресудан
значај, већ морални аспект на којем Немачка и Европа инсистирају - нагласио је он.

  

 7 / 8



Александар Вучић:  Братислав Гашић је веома вредан, посвећен човек и одан својој држави; Уласком у НАТО Србија би решила само један део својих проблема
понедељак, 22 мај 2017 12:24

Како је рекао, после изласка Велике Британије из ЕУ она се, каже, још јасније намеће
као светска сила, да се инсистира на томе да се не зна ко је шеф Европе, иако је свима
јасно ко је шеф.

  

(Блиц)
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