
Александар Вучић: Ћосић, Ђинђић и ја једини смо изнели некакав план о Косову; И даље ћу бити уздржан поводом Декларације СДА о стварању Републике БиХ, док не чујем одговоре институција и странака из РС
уторак, 17 септембар 2019 13:18

Председник Србије изјавио је да ће поводом Декларације Странке демократске акције
(СДА) о стварању Републике БиХ, "и даље бити уздржан", чекајући како је рекао,
одговоре званичних институција Републике Српске и свих странака из РС.

  

    

Вучић је рекао да ће после реакција институција и партија из РС разговарати са
њиховим представницима како би пронашли "неку врсту заједничког именитеља".

  

Коментаришући ставове кандидата за председника Хрватске Мирослава Шкора о
одговорности Србије за дешавања 90-их година прошлог века, Вучић је рекао да би
волео да је од председничких кандидата чуо нешто о будућности.

  

"Све се тиче тога да мрски Вучић донесе на тањиру своју и главу Србије за све што се
дешавало у прошлости како би наводно могли да сарадјујемо у будућности. Они за ту
сарадњу нису много заинтересовани, а ми размишљамо о будућности, гледамо у
будућност, али без уцена о прошлости, поготово од оних који имају најмање права да нас
уцењују тиме", казао је председник Србије.

  

Навео је да је са представником државног секретара САД за Западни Балкан Метјуом
Палмером јуче обавио "пристојан" телефонски разговор и додао да ће се у скорије време
опет састати са њим, "где год за то постоји могућност".
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Ћосић, Ђинђић и ја једини смо изнели некакав план о Косову

  

Београд -- Председник Александар Вучић рекао је данас да је једино он, поред Добрице
Ћосића и Зорана Ђинђића, изнео некакав план о Косову.

  

"Реците ми један план мојих политичких противника, осим да су против свега",
рекао је Вучић новинарима.

  

"Планови су им - 'то је све наше и биће наше'... Немој да лажете народ, будите
одговорни... Али најлакше је подилазити људима, а најмање ценим људе који воле
да подилазе народу", рекао је Вучић.

  

О Косову, каже, нико није предложио никакав план, сем, својевремено, Добрице
Ћосића и Зорана Ђинђића, који су, каже, "сасечени у корену".
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  На питање новинара телевизије Н1 да ли може да саопшти неки план за КиМ, Вучић јерекао: "Не могу, ниједан... Подржавам план Драгана Ђиласа, нисам га још чуо, али његовплан и план Бошка генија Обрадовића, заједно са овим студентом од 30 година, то јенајбољи план", рекао је иронично Вучић.  Упитан о критикама појединаца из Српске православне цркве, Вучић је рекао: "Само некраде свој посао, ја бих више волео да се баве својим послом, а не политиком, али доброје, нека се баве и политиком", рекао је Вучић.  Весић урадио све како је требало, поносан сам како се у Београду гради  Председник Србије Александар Вучић изјавио је да не разуме због чега се појавилахистерија око нових радова на Тргу Републике у Београду и оценио да је заменикградоначелника Горан Весић урадио "баш све како је требало, јер није проблеместављао под тепих".
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  "Да ли држава даје више пара због тога што је неко направио грешку у пројекту? Не. Дали је град крив? Не. Осим што није ни мало шарматан нити симпатичан, као и ја, да ли јеВесићев посао био да им запрети меницама и гаранцијама? Да ли је то урадио? Јесте",рекао је Вучић.  Вучић је рекао да је Весић "крив" једино што се одазива на суђења на које га зовеДраган Ђилас и тамо га "разбија", због чега "плаћа велику цену у свим Ђиласовиммедијима".  "А иначе сам поносан на то како се у Београду гради и пресрећан сам јер ће се за 20година причати да је то урађено, ја се надам у Вучићево, а не у Весићево време", рекаоје он.  Вучић је рекао да види да се води хајка против свега што се гради у Београду, иако су насваком кораку видљиве промене на боље.  "Којим год мостом да идете, видите колико је Београд лепши. Славија је уређен трг сафантастичном фонтаном. А они су тамо сипали детерџент, уништавали је моткамастручњаци. И за све што су имали против - све изгледа лепше", рекао је он.  САД омогућиле гласање само с документима Косова  Председник Вучић изјавио је да су САД те које су омогућиле Приштини да се напредстојећим изборима на Косову гласа само са косовским документима.  "САД су им то омогућиле, Европљани им нису одобрили", рекао је Вучић.  Коментаришући изјаве председника Народне странке Вука Јеремића да предузеће"Крушик" извози оружје у Јемен, Вучић је навео да он не зна никаквог трговца билокаквим оружјем.  "Ваљда му је тако лакше, полазе људи од себе. Самопројекција је чудо", рекао је Вучић.  Врхунски тим БИА ради на случају убиства Ивановића  Александар Вучић изјавио је ће сваки Србин, "ма како да се зове", бити ухапшен истогтренутка ако се утврди да је учествовао у убиству лидера Грађанске иницијативе СДПОливера Ивановића.  Вучић је казао да на расветљавању тог злочина ради "врхунски тим БИА" који се како јеоценио, "озбиљно боре да се открије истина".  "Иако нисмо могли да водимо увиђај, иако ниједног секунда нисмо могли да сарађујемоса Приштином, а де факто ни са Еулексом, ми и даље водимо најозбиљнију истрагу иверујем да ћемо открити све који су у том страшном злочину учествовали", казао јеВучић.  Он је навео да ће "истог тренутка" бити ухапшен сваки Србин, ма како се он звао, ако сеутврди да је учествовао у убиству Ивановића.  "Један Србин је био испитан, и то је Милан Радоичић, и за њега је утврђено у томе нијеучествовао", казао је председник Србије.  Вучић је оптужио политичке противнике да покушавају "успутно" да пребаце на његаодговорност за убиство Ивановића.  "Та врста потребе политичких противника да кад не знају како да се изборе са нечијимрадом, посвећеношћу, образовањем, да морају да лажу јавност, то су тако страшне имонструозне ствари да више говоре о њима него о мени. Нећу бежати од вас или билокога другог што би успутно хтео да ми набаци кривицу за то убиство. Нисам никог убио,нити ћу а Оливеру док је био у затвору, и његовој породици, помогао сам само ја", рекаоје Вучић.  Видети још:   Милорад Додик: Декларација СДА представља позив на распад БиХ. Она јенаставак Исламске декларације Алије Изетбеговића  (Агенције)    
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