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Председник Србије Александар Вучић гостовао је у Националном дневнику на
телевизији Пинк и том приликом објаснио све у вези са седницом Скупштине о
Косову и Метохији, као и о односу са СПС и лидером те странке Ивицом Дачићем.

  

  

Вучић је током ексклузивног интервјуа за "Национални дневник" говорио о актуелним
дешавањима у Србији.

  

- Ми смо у скупштини говорили о Косову и Метохији, али више ништа не може да ме
изненади после оног референдума о независном правосуђу. Уложио сам много труда и
енергије, мислим да су људи могли да виде колико је тешка наша позиција, сада поготово
због рата у Украјини. Оно што ме је изненадило је то што сам видео да је све у скупштини
било припремано, то само неком лаику може да делује спонтано. Још истог дана сам
закључио да је цео перформанс био организован, циљ је био да они одмах говоре, да
оптуже мене за издају, а да ја не стигнем да проговорим. Имали су спремне
организоване демонстрације после тога. Нису очекивали да ће неко да буде довољно
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упоран, да седи на свом месту, све то истрпи и настави да говори. Ми нисмо били једини
у парламенту у очувању националних интереса. Политичке разлике су ок, али суштина је
у томе да они имају само један циљ, а то је како оборити СНС и мене са власти. Они
кажу да Ана Брнабић има два пасоша. Они верују у сопствене неистине. Постоји само
једна тема. То није напредак Србије. Демантовао сам током седнице 24 њихове лажи, да
ли се неко од њих зацрвенео или рекао извини?! План је био да ја не изговорим ништа,
да се људи окупљају испред, не народ, него њихови политички активисти, а када су
видели да се то није десило, покварени су им планови - рекао је Вучић.

  

О решењу за КиМ

  

- Ми морамо на рационалан начин да сагледамо ситуацију на Косову и Метохији. Не знам
шта је циљ свега овога, али замислите да се дочепају власти ови, шта бисте радили?!

  

О ћутању СПС у скупштини

  

- Колико пута је споменут Бриселски споразум у скупштини у негативном контексту? 190
и нешто пута. Бројали су. Сваки пут сам ја споменут као кривац, а нисам га ја потписао.
Мислим да у политици не сме да буде фолирања, да људи желе да виде да се неко бори
за њих. На дневном нивоу имате око 170 текстова негативним о мени. У мејнстрим
медијима. А реците ми колико има о СПС-у? Можда има три у години дана. А ја
диктатор? Утолико је већи диктатор колико му више нападате породицу и децу. То би
ваљда требало да се буде обрнуто. Лепо је када се користи ташна, машна, секретарица
и све предности, а када треба да се преузме одговорност, онда пустите диктатора.
Поносан сам на све чланове СНС у скупштини, то сам могао да видим и данас у
разговору са министрима СНС, жао ми је што то нисам видео у другим странкама. Ја сам
и данас разговарао са господином Дачићем, нема потребе да правимо шпанске и
венецуеланске серије, али ово је значајно нарушило наш однос. Ја ћу и сутра са њим да
се видим, мислим да нису избори добро решење у овој ситуацији за нашу земљу, много
тешких задатака имамо, да подигнемо стопу раста... Ја лично поверења више немам у
њих, али држава је изнад личних односа, ми поштујемо ту партију, али сада знамо да у
тешким временима можемо да се ослонимо само на себе. Нећу да говорим о неким
другим плановима, прављења неке другачије већине са другим партијама и свему што
смо сазнали да се таји. Људи мисле да без власти не може да се живи, ја сам много
више времена провео у опозицији него у власти и мени то није проблем.
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Кажу да је у одговору Ескобару био пијан или дрогиран...

  

- Никада у свом животу нисам попио шољу кафе, никада нисам запалио цигарету и
никада у свом животу нисам видео никакву дрогу. Зато сада можете да видите о каквим
лажовима је реч. Они кажу да ми хоћемо да испадне да су социјалисти криви, не,
мислимо само да би било фер да делимо терет, а не да се правите да нисте живи. Увек
сам био громобран, штитио и оне који су криви. Увек сам се понашао више него фер. Они
који очекују да ћу рећи нешто лоше о социјалистима, не. Зорана Михајовић рецимо је
остала без функције, па прави своје странке. Ми не говоримо ништа лоше. Избори
долазе када постоји криза легитимитета, или када се прави ситуација да делује да
постоји криза. Ја могу да будем све, само не дрогиран и пијан. Сад је јасно шта нам
желите. За све ове супстанце, Пајтић и ја можемо да идемо заједно да се тестирамо,
само да не буде као прошли пут за полиграф када је побегао.

  

Ево ови високоморални из ПОКС. Критикују Вучића, а лепи били гласови СНС-а да буду
на челу јавних предузећа. Е, сад је кренуло чишћење, тога више нема. Вучић вам је
криминалац и злочинац, шапућу ми иза леђа. Они не разумеју да постоје људи који живе
за то да се боре за своју земљу, а да немају никакав рачун у иностранству и некретнине,
дакле ништа нигде. Они увек полазе од себе, аутопројекција је чудо. Зато причају о
ресторанима и свему. Мени су сада пружили прилику да покажем народу какве су то
бесмислице. Ја немам кад да одговорим на све то, ја сутра имам 14 заказаних састанака.
Као што су ми ови из Двери тражили да дођу и стекну увид у папир, о нон-пејперу, а
сада кажу да неће јер не могу да га изнесу и сликају. Очекивали су да ће добити
негативан одговор, а сада када су добили позитиван одговор, измишљају.

  

О гледању филмова за одрасле у Скупштини

  

- Ја нећу да учествујем у тој хајци, тај посланик им је бољи од 90 одсто других. Много је
важнијих питања од тога шта је посланик у тридесет секунди радио.

  

Заказана Скупштина СНС

  

- 27. маја одржаће се Скупштина СНС, пре тога ја ћу ићи у посету сваком округу у Србији
и ми смо схватили да морамо да идемо у народ и да објашњавамо. Тада ћемо на нашој

 3 / 4



Александар Вучић: Избори нису добро решење. Разговарао сам са Дачићем, дешавања у скупштини су значајно нарушила наш однос
уторак, 07 фебруар 2023 20:15

скупштини донети одлуку о свим важним питањима.

  

Планови за развој земље

  

- Покушаћемо да просечна плата у Србији буде виша од 900 евра, а очекујте да ће сад у
мају већ да буде виша од 740 евра. Верујемо да ће и пензије да буду више од планираног
за ону 2025. годину. Очекујемо да ће и коалициони партнери да дају свој допринос, бар
док не буду избори. Морамо да појачамо грађевински сектор, људи се не усуђују да
купују нове некретнине. Морамо у пољопривреду и у сточарство посебно да улажемо, да
људи остваре већу зараду што нам утиче на бруто домаћи производ. Што се тиче
литијума, нико неће отворено да каже да је то добра одлука да се копа литијум, јер им
не одговара политички. Ми смо сада испали глупи. Пустили смо да нас сви претекну.
Имамо ми веће налазиште злата од Жагубице и то би требало да искористимо, рудници
подижу земљу, они су живот. Погледајте Мајданпек и Бор колико су напредовали, они су
данас четврти или пети градови у Србији јер су рудници подигнути. Шта ја имам да
чувам, мени је ово последњи мандат, имам још четири године. Ја говорим истину. Је л'
знате неку будалу која је рекла да у Застави оружју сваки дан око 690 људи не дође на
посао, и како да буде профитабилна?! Неко то мора да каже. Не могу да причам само
лепе ствари. Ја сам председник Србије и поносан сам на све лепе ствари. Кажу да сам
на тој позицији јер су ме они подржали. И да нисте, победио бих у првом кругу.

  

Развој рата у Украјини

  

- Очекујем велику ескалацију сукоба, очекујем да после тенкова који су најбољи тенкови
на свету, британски и остали који ће донети велику помоћ Украјинцима, али неће бити
довољно. Очекујем слање Ф16 авиона у Украјину, и Американци и сви остали ће то да
учине, а онда очекујем много лоших вести које ће се одразити и на нас овде. Резервну
отаџбину немамо, трудићемо се да сачувамо земљу.

  

(Информер)
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