
Александар Вучић: Спремни смо да прихватимо предлоге европосланика, ма колико то било тешко за нас. Ердоган је веома пажљив, често се чујемо, Турци воде рачуна о томе
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Председник Србије Александар Вучић, који је и председник Српске напредне
странке (СНС), изјавио је данас да је та странка прихватила већи део предлога
европарламенараца око побољшања изборних услова, и додао да су спремни да
све то имплементирају "ма колико то било тешко за њих".

  

  

"Ми смо имали конструктиван састанак, не слажем се са многим оценама, али сам
спреман да урадим све да би се други осећали добро", рекао је Вучић за телевизију Пинк
приликом посете Истанбулу.

  
  

2012. године нису постојале ниједне новине које су биле против власти, ниједан
недељник
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Он је оценио да опозиција хоће "власт и да их народ воли" и додао да то "и није баш
једноставно".

  

Према његовим речима, 2012. године "нису постојале ниједне новине које су биле против
власти, ниједан недељник", док је за данашње недељнике и остале медије рекао да су то
"бљувотине најгоре које ничему не служе, само нешто да се одштампа да се каже против
мене".

  

Вучић борави у Истанбулу, где ће се у оквиру једнодневне посете састати са
председником Турске Реџепом Тајипом Ердоганом.

  

На седници ГО СНС биће речи о припремама за изборе

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да се не плаши тога да би неко из
Српске напредне странке (СНС) могао да га политички угрози, као и да се сутра у
Београду по први пут одржава седница Главног одбора СНС којој он неће
присуствовати.

  

Вучић је за телевизију Пинк током боравка у Истанбулу изјавио да ће на седници ГО
СНС у суботу у Београду бити речи о скупштини странке, која ће се одржати крајем
октобра и на којој ће бити изабрани највиши страначки органи, као и припремама за
парламентарне, београдске и председничке изборе.

  

На питање ко ће бити кандидат СНС на председничким изборима 2022. године, Вучић је
одговорио да ће СНС да кандидује "онога ко буде могао да победи".

  

Постао сам већа звезда од Леброна Џејмса

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је вечерас да је, обзиром на број написа о
њему у хрватским медијима постао већа звезда од Леброна Џејмса.
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Коментаришући написе о позиву Србима да истакну заставе 15. септембра, Вучић је
рекао да он тај позив није упутио али да то није спречило медије да пишу о томе. Писали
су и о наоружању Србије па чак и о имену које је дао свом сину.

  

„Крив сам што сам дао име свом сину Вукан. У најозбиљнијим хрватским медијима су
објавили да сам сину дао име Вукан зато што је то први, најстарији син Стефана Немање
и да сам подигао споменик Стефану Немањи и то је одраз и показатељ,  како су
написали, моје жеље за стварањем велике Србије. Кад то читате, питате се да ли
сасвим при себи они који су то писали“, рекао је Вучић за тв Пинк.

  

Он је рекао да Србија не жели Хрватима да одређује каква ће имена давати својој деци.

  

„Једино што од њих тражимо је да и они нама дозволе да нашој деци дајемо имена каква
желимо, и ништа више“, рекао је Вучић.

  

Уверен сам да Јанковић говори истину, пратимо шта раде стране службе
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Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је уверен да је бивши
председник Покрета слободних градјана Саша Јанковић "говорио истину и искрено и да
је рекао тачно оно што се збивало", у вези Јанковићеве изјаве да му је из неке стране
амбасаде нуђено да се приближи Вучићу да би га сменио.

  

Вучић је у интервјуу за телевизију Пинк током боравка у Истамбулу рекао да верује да је
Јанковић рекао истину таквом изјавом зато што "ми добро знамо шта се у земљи збива,
добро пратимо шта раде стране службе онако како они прате наше службе".

  

Он је рекао да је Јанковић добио такву понуду зато што "они (који су му то нудили) нису
одушевљени бржим напретком Србије од других земаља у региону".

  

Вучић је навео да је Србија 2014. године имала 32.9 милијарди евра укупног бруто
производа, док је Хрватска у исто време имала 48 милијарди евра БДП-а, док ће обе
земље "ову годину завршити са око 52 милијарде БДП-а".

  

Коментари из региона нас неће натерати да мењамо победнички пут

  

Председник Србије Александар Вучић поручио је вечерас председницима Црне Горе и
Хрватске да ће наставити да им пружа руку колико год они критиковали и нападали и да
Србију нико неће приморати да мења свој победнички пут и све оно што је добро
урадила.

  

"Србија ће наставити да се бави својом економијом, напретком, растом. Србија ће бити
све успешнија и неће ни на који начин одговарати шовинистички", рекао је Вучић за тв
Пинк из Инстанбула где се налази у званичној посети.

  

Вучић је, коментаришући критике које су стигле из Загреба током посете црногорског
председника Мила Ђукановића Хрватској, рекао да су се односи Црне Горе и Хрватске
свели на критику њега и Србије.
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"Имате ту фамозну конференцију за новинаре (Ђукановића и Милановића) на којој су се
односи Црне Горе и Хрватске свели на `мрзимо Вучића, он је кретен и лудак и ђубре
једно безобразно`, да преведем све те њихове речи, а `Србија колико год да је мала није
онолико колико бисмо ми волели да буде`", рекао је Вучић.

  

Он је рекао да нема ништа против Ђукановића и Милановића и да га "не занимају", али
да али има против политике чији је основ нестанак Срба, уз тобоже причу да се
суочавају са проблемима са Србијом, као хегемоном.

  

Рекао је да он и црногорски председник будућност региона виде другачије.

  

"Ђукановић будућност своје земље види у асимилацији и нестанку српског становништва,
ја у поштовању права свих да буду своји на своме. Они би своју земљу да гради, тако да
не буде Срба, или да бар у почетку немају политичка права. Онда да им узму цркву, па
затим право да се називају Срби”, рекао је Вучић.

  

Оценио је да су у Црној Гори, како је рекао, смислили трик за попис становништва, тако
што су направили посебан одељак националност, а посебан етничка група "да би после
рекли да су сви Црногорци".

  

"Не знам како су правили дистинкцију, зна се ко су припадници националних мањина, а
ко етничка група. У Црној Гори би да Србе сведу на етничку групу", рекао је.

  

Истакао је да ће Србија у будућности морати да има боље односе са Хрватском, који
нису засновани на љубави, већ рационалне односе засноване на заједничким
интересима.

  

Желимо добре односе са БиХ, али не замерајте што волимо Републику Српску
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Председник Србије Александар Вучић рекао је вечерас да Србија не жели да мења
границе и да жели добре односе са Сарајевом, али и са Републиком Српском.

  

"Желимо добре и пријатељске односе да Бошњацима али не замерајте што волимо РС,
као и што ми не замерамо што ви волите Тутин, Нови Пазар", рекао је Вучић за тв Пинк.

  

Истаклао је да Србија има тешко наследје у историји са Сарајевом и да је суштина у
"лековитом" дијалогу.

  

Упитан да прокоментарише изјаву председника СДА Бакира Изетбеговића да Србија не
треба да шаље вакцине и жито у БиХ већ да престане са прогоном "бранилаца БиХ",
Вучић је рекао да Изетбеговић није у праву, и да је и о односима поводом ратних
злочина и о хапшењима говорио због политичких поена.

  

Рекао је да је апеловао на српске правосудне органе да ступе у контакт са
босанско-херцеговачким и да се види које случајеве Србија може да преузме.

  

О председничким изборима и најављеним противкандидатима

  
  

Милош Јовановић је озбиљан човек, Бошко Обрадовић је рекао оно што сви о себи мисле

    

- Милош Јовановић је озбиљан човек, Бошко Обрадовић је рекао оно што сви о себи
мисле. Ми ћемо да кандидујемо онога ко има највећу шансу да победи. Добро је да буде
изборна утакмица што боља. Ја се надам да ће у склопу кампање Владимир Вулетић
пристати на полиграф, и да каже какве је односе имао са малолетним дечацима - навео
је Вучић, па говорио о сутрашњој седници ГО СНС.

  

Турска је велики играч, много јачи од нас
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Вучић истиче да је јуче имао разговоре у Београду са великом групом турских
инвеститора.

  

- Причао сам са младићем који је оженио Српкињу из Малог Зворника, отворио фирму и
запослио 160 људи. И има планове да запосли још 200 до 300 људи. Знате ли шта то
значи за Мали Зворник. Или места попут Лебана, Крупња, Лесковца или Житорађе. Тамо
не можете да одведете Бош и Сименс, али морамо да размишљамо о свом руралном и
субурбаном делу. То је друга плата у једној породици - истиче председник.

  

- Турска је велики играч, много јачи од нас. Често се чујем са Ердоганом. Он је човек који
је веома пажљив, и увек позове. И када се Вукан родио, и када су постојали проблеми са
здрављем. Турци воде рачуна о томе - рекао је председник.

  

Уверен сам да ће ме се неко за 100 година сетити, за то живим

  

Он каже да увек постоји само једна истина, и да су рад и резултати његово главно
оружје.

  

- Оно што је важно шта остаје иза вас. Сви људи су смртни, осим оних који оставе велика
дела иза себе, и када сневате велике снове, па се људи и за педесет година сете вас, то
је велика ствар. Као што се ми данас сетимо Стефана Немање, Карађорђа, Милоша,
Александра, Михајла, Милана, Петра и Александра... Уверен сам да ће се неко за 100
година сетити, и за то живим - закључио је председник Вучић.

  

(Агенције)

  

Видети још:  Драган Ђилас: ССП неће учествовати у данашњем наставку дијалога
власти и опозиције, није прихваћено ништа од наших предлога
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Мирослав Алексић: Остајемо у дијалогу докле год постоји и промил шансе за
договор
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