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Председник Србије Александар Вучић изјавио је у четвртак увече да на протесту није
било полиције "чим није покушано да се уђе у зграду Народне скупштине" и није било
гађања полиције, наводећи да је таква ситуација била претходних осам година.

  

  

Вучић: Са Макроном о три кључне теме; Насиљем се не преузима власт

  

Три кључне теме с Макроном - сутрашњи самит, билатерални односи и будућност Европе
и Србије у Европској унији, каже председник Александар Вучић.

  

Председник Вучић је након разговора са председником Француске Емануелом Макроном
изјавио је да је сат и по разговарао са Макроном у четири ока.
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&#34;Predsednik @emmanuelmacron pokazao je ogromnu pažnju prema Srbiji, setio se svoje
posete Beogradu i emocije koju je doživeo sa svojim srpskim prijateljima i domaćinima.
Razgovarali smo o tri ključne teme, jedna je sutrašnji samit i uopšte odnos između Srba i
Albanaca i rešenje kosovsko-metohijskog problema. Druga tema su naši bilateralni odnosi i
treća tema bila je sa ključnim osvrtom na evropski put Srbije. Obavestio sam i predsednika
Makrona da Srbija prihvata novu metodologiju u pristupim pregovorima sa EU. Veoma sam
zahvalan na neverovatnom gostoprimstvu predsedniku Makronu sa kojim se uvek dobro
razumem i čini mi se da veoma dobro shvata poziciju Srbije.&#34;- Predsednik Vučić nakon
sastanka sa predsednikom Republike Francuske @emmanuelmacron.

A post shared by  Aleksandar Vučić  (@buducnostsrbijeav) on Jul 9, 2020 at 10:53am PDT

   

"Морам да кажем да ме је одвео у одаје које нису званична канцеларија, па сам могао да
видим посебне собе за француске редседнике. Сетио се емоција које је доживао у
Београду. Показао је изузетно гостопримство", каже председник Србије.

  

Како је даље навео, они су разговарали о три кључне теме: сутрашњем самиту,
билатералним односима Србије и Француске и о будућности Европе и Србије у
Европској унији.

  

"Морам да кажем да се ми добро разумемо, Макрон увек говори јасним језиком", додаје.

  

Од кључног значаја је и да сам учио од Макрона како он види Европу и свет у
будућности, са кључним освртом на европски пут Србије, додао је Вучић.

  

“Ми се добро разумемо, Макрон увек говори јасним и једноставним језиком. Не разумем
увек формалан бирократски речник, али Макрона увек добро разумем…”, рекао је
Вучић.

  

Када је реч о сутрашњем самиту о КиМ, у организацији Немачке и Француске, Вучић је
рекао да није сигуран да ће моћи да се усвоји заједничка изјава.
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“Говорио сам стратешки и шта мислим да се збивало и шта може да се догоди у
будућности”, рекао је Вучић.

  

Говорећи о протестима Вучић је рекао да неће бити реакције полиције ако не буде
насиља.

  

"Глупо је демонстрирати због короне, али ако хоће, протестујте колико год хоћете, само
не дирајте полицију. У Србији је гарантовано право на окупљање, а власт се узима на
изборима. Нећу да говорим о свим лажима, само је важно да је мирно, ако хоћете и за
време короне, у реду", каже Вучић.

  

"Глупо је да демонстрирате када имате заразу коронавируса", навео је Вучић и додао да
ником неће бити дозвољено да насиљем заузима власт.

  

Председник Србије Александар Вучић поручио је вечерас да нико не може на силу
преузети власт у Србији, наводећи да га не интересују какву владу неко хоће, јер је
народ на изборима изабрао какву владу жели.

  

Вучић је у укључењу за телевизију Пинк из Париза рекао да му протести никада нису
сметали, али да тренутно нису безбедни због ширења заразе коронавирусом.

  

"Радите шта год хоћете, не сметате нам уопште. Ма како то било неодговорно", изјавио
је Вучић.

  

Према његовим речима, 2017. године организовани су протести "око 200 дана" а
наредни протести "300 и нешто".

  

"Никада ми нису сметали", рекао је Вучић.
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"Мене да уплаше и сломе неће никада, да ми је глава на пању, неће ме сломити"

  

"Мене да уплаше и сломе неће никада, да ми је глава на пању, неће ме сломити", рекао је
Вучић и поручио опозицији да може да га убије или победи на изборима.

  

"Упадну у Скупштину - и шта онда? У Председништво - и шта онда, да опљачкају, у
Владу? Ја сам тај који бира следећег мандатара. Реално објективно могу да ураде је да
ме убију и тад мора све", рекао је Вучић у Паризу за ТВ Пинк.

  

"Морате председничке изборе, јер нема оног да именује мандатара, не видим шта друго
могу да направе", рекао је Вучић.

  

Он је поручио "свим људима нормалним, који су против насиља и дивљања", да морају да
буду уздржани, не покажу нервозу и не иду на скупове да се не бисмо заразили.

  

Оценио је да је једна од могућих опција и да су демонстранти сликом из Београда
желели да отежају позицију Србије уочи разговора са Приштином.

  

Вучић је поновио своју ранију оцену да скупови у Београду немају везе са мерама против
коронавируса, већ се ради о жељи да се неки "дочепају власти без избора".

  

Констатовао да ће бити "супер" ако учесници протеста вечерас буду седели, али ако
буду доносили бензин "биће лоше за њих".

  

Вучић је поручио да ће одговарати сви који чине насиље, понављајући да ни Хортијеви
фашисти нису палили зграду Градске куће у Новом Саду.
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"Бранићемо и Београд, Ниш, Нови Сад, слободу у Србији, сачуваћемо Србију", рекао је
Вучић.

  

Он је казао да су се на протестима у Београду и другим градовима појављивали разни
људи, које су српске безбедносне службе идентификовале и пронашле код њих "од
морзеове азбуке до неких мапа".

  

Додао је да је "код неког Ласла из Новог Сада нађен и пиштољ са пригушивачем".

  

"Свакојаких људи ту има и сви они ће да одговарају. Могу да се жале Светом Петру, да
ли полиција хапси, хапсиће све насилнике", рекао је Вучић који је навео и да никада неће
одступити нити се повући са власти због демонстрација. 

  

(Фонет, Бета, Танјуг)
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