
Александар Вучић: Хвала Саши Јанковићу, није слагао да су му амбасадори нудили помоћ да руши власт, знам и који су. Није у интересу странаца да ја останем на власти
среда, 15 септембар 2021 11:27

Председник Александар Вучић рекао је да је сигуран да Саша Јанковић није слагао
да су му амбасаде нудиле помоћ да га сруши са власти.

  

  

"Захвалан сам му што је то рекао, и сигуран сам да није слагао. За то је потребна
вишеслојна анализа, озбиљнијих ту ствари има које су изречене, и које сведоче о
времену у коме живимо. Указао бих само на једну ствар, која је природна и нормална, и
не треба људе да изненађује. Важно је да је господин Јанковић рекао да су то
амбасадори, а не нижи службеници. То је веома важна чињеница", рекао је Вучић.

  

Упозорио је да су то директно представници држава који су то говорили.
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"Мислим да знам и који су. А ја желим да питам људе: "А зашто ви мислите да они хоће
да ја будем на власти". Па ја нећу да уништавамо "стреле", што бих ја био у њиховом
интересу, ако Србија брже напредује од осталих. Што да ме воле, па нисам им из ока
испао", рекао је он.

  

Вучић каже да не мисли да су хтели да га убију, али им је, како тврди "неко достављао
његов кардиоваскуларни картон".

  
  

Сви заједно опозициони лидери немају негативних објава као ја

    

"Али није страшно умрети, сви ћемо једном умрети. Много је важна та његова изјава за
историју Србије. О томе ће се писати за 10, 20 или 50 година. Што се мене тиче, док сам
на овом месту водићу политику самосталне, слободне, независне Србије, и водећи
рачуна само о нашим интересима. За такву политику увек морате да платите одређену
цену. Сви заједно опозициони лидери немају негативних објава као ја. Тако то изгледа у
диктатури", рекао је он.

  

Вучић је поручио да нико не може да победи резултат и рад, и рекао је да многи због
сујете одлазе у стране амбасаде.

  

"Сигуран сам да то није усамљен случај, већ има десетине таквих људи. Има људи у мојој
странци који имају само позитивне објаве, према истраживањима које смо радили. Али
нико за њих неће гласати. Људе занима садржај, а не објаве", рекао је Вучић.

  

О изјави Јанковића за ТВ Прва говорила је и његова саветница за медије Сузана
Васиљевић.

  

"Избори 3. или 17. априла"
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Вучић је изјавио да ће избори бити одржани 3. или 17. априла идуће године и да би
волео да на њима учествује и опозиција.

  

"Ми бисмо желели да учествују на изборима" и рекао је Вучић уз опаску "и да коначно
победе".

  

Он је тако одговорио на питање новинара да опозиција поново прети улицама, а да
Зоран Лутовац каже да ако поново буде "лажних избора" они ће имати протесте.

  

"Избора ће бити 3. или 17. априла, а каве ће они изборе имати, не знам. Биће их као што
их је било и прошле године, а говорили су да их неће бити", казао је Вучић.

  
  

Опозиција сада има своје проблеме а то је да морају да се обрачунају са еколозима, који
су са "Давимо Београд" већ јачи од њих на нивоу Београда, а приближавају им се и у
Србији

    

"Али да би победили, неко мора да преброји гласове", рекао је Вучић и напоменуо да то
не иде на "мајке ми" или на "часна тајкунска реч".

  

"Морају да учествују и победе на изборима да би дошли на власт, а то спалићемо, та
времена су одавно прошла. Не разумеју шта се све променило у Србији као ни вољу
грађана и народа", истакао је Вучић. Он је додао да опозиција ваљда мисли да треба да
им се додворавате, јер кад, како каже "јунаци попут Лутовца, Маринике, Ђиласа и
осталих крену, онда ћемо сви да се уплашимо и побегнемо из земље од страха од
тајкуна".

  

Каже да опозиција сада има своје проблеме а то је да морају да се обрачунају са
еколозима, који су, како каже, са "Давимо Београд" већ јачи од њих на нивоу Београда,
а приближавају им се и у Србији.
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"Све те силе ће да крену, али имам паметнијег посла, важних ствари. Они нека раде свој,
ми свој посао, а народ доноси одлуку", указао је Вучић.

  

Каже и да им жели успех на изборима и да се припреме за њих.

  

"Они су велики фаворити, а ја обећавам да ћемо да се боримо снажно, цисто и
позитивном кампањом и резултатима и оним сто смо направили војском, пругама,
изградњом... до плата и пензија", поручио је Вучић.

  

Он је грађанима пожело срећан празник, да са поносом чувају нашу тробојку и скренуо
пажњу да погледају како је овим поводом уређена и зграда Председништва.

  

"Не можете да промените ништа"

  

Председник Александар Вучић прокоментарисао је данас претње премијера тзв. Косова
Аљбина Куртија о увођењу мера реципроцитета.

  

"За нас је важно да, колико је могуће, сачувамо сигурност наших људи на КиМ. Зато
ћемо видети каква ће бити реакција на пресуду у трећем степену Ивану Тодосијевићу. То
је за нас од кључног значаја“, поручио је Вучић.

  
  

Треба видети и шта су друге ствари око поштовања Бриселског споразума

    

Рекао је да треба видети и шта су друге ствари око поштовања Бриселског споразума,
хоће ли да ураде или не.

  

"Да утичете на ирационалне потезе апсолутно је немогуће. Не можете да промените
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ништа", закључио је Вучић после приказа наоружања и војне опреме на Ушћу.

  

На питање коме је било у интересу да буду уништава оружје, Вучић је казао да смо
некада уништавали "Стреле", за 200 долара, а да то данас више није случај.

  

"То што смо уништавали сада имамо више хиљада комада. Ми данас развијамо нашу
војску, војно смо неутрални, самостална, независна и слободарска земља која уме да
чува себе и не угрожава никога“," подвукао је он.

  

Рекао је да није лако бити независна и неутрална, слободарска земља, да морате имати
своје оружје и оруђе за одбрану. Указао је да Војска данас има доста "Игли", "Стрела",
да су сви ресурси обновљени, па тако су и резерве хране на нивоу од 100 одсто.

  

"Све смо се снабдели и дали много више новца него раније. Стање Војске је боље. Оно
што недостаје то су људи и то ћемо морати платама да осигурамо. Мораћемо додатно да
мотивишемо стручне људе који нам недостају"“, казао је он.

  

Вучић је навео да је синоћ слушао Сашу Јанковић и навео је да је захвалан на томе и
сматра да "није лагао".

  

"Важно је да је Јанковић рекао да су то били амбасадори, а не нижи службеници, већ
директни представници држава. Мислим да знам који су", објаснио је председник
Србије.

  

Опремљеност ВС неупоредива у односу на пре неколико година

  

Председник Србије Александар Вучић оценио је да је данашња опремљеност Војске
Србије (ВС) савременим наоружањем "неупоредива" са ситуацијом од пре неколико
година.
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Обилазећи приказ наоружања и војне опреме на београдском Ушћу поводом Дана
српског јединства, Вучић је најавио набавке нових система Панцир и противоклопних
ракета Конкурс из Русије.

  
  

Претходне власти су уништавале средства попут ПВО ракета Стрела, а данас власт
брине о свом оруђу и оружју јер је Србија војно неутрална, слободна, независна земља

    

"Ово нисмо могли да сањамо пре неколико година. Ангелу Меркел је у понедељак
сачекало шест авиона МиГ-29 у ваздуху, седми је био у пратњи а укупно имамо 14 тих
авиона. Данас имамо најмање 25 хеликоптера више него пре пар година, о ловцима и
бомбардерима да не говорим. Када набављате и средства ПВО, то је неупоредиво какви
смо некада били", рекао је Вучић.

  

Казао је да су претходне власти уништавале средства попут ПВО ракета Стрела, а да
данас власт "брине о свом оруђу и оружју" јер је Србија "војно неутрална, слободна,
независна земља која уме да чува себе не угрожавајући било кога".

  

"Пре 10-15 година су добијали 200 долара за једну уништену Стрелу а сада смо обновили
ресурсе и на њима и на Иглама. Резерве хране су на нивоу 100 одсто, недостају људи и
зато ћемо морати да повећамо плате како би видели своју будућност у војсци јер машине
без људи не вреде ништа", навео је председник Србије.

  

Позвао је грађане да током дана обиђу поставку на београдском Ушћу и виде како је
рекао, да Србија "није џабе оволико напредовала претходних година".

  

(Б92, Бета)
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