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Председник Србије Александар Вучић поручио да ће избори у Србији бити одржани
2020. и да се нада да нико не мисли да ће насиљем моћи да узме власт.

  

Вучић, који борави у посети Казахстану, рекао је новинарима, поводом интервјуа Синише
Ковачевића, који је изјавио да очекује скору промену власти у Србији, да је он у праву
што је рекао да се народ никада није радовао јарму и тамници и зато су они који су га
прво опљачкали, ојадили и тамничили, у дубокој опозицији.

  

  

"Избори су 2020. Надам се да нико не мисли да ће насиљем да узме власт. Имаће
локалне изборе, па прво тамо нека победе убедљиво као у Мајданпеку, а онда 2020. на
изборима. Ти који су тамничили народ никога неће победити. Мало је Ковачевић побркао
лончиће, и није схватио ко је стављао јарам око врата народу“, истакао је Вучић.
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Упитао је за шта би да се изборе, да раст не буде 4,5 до 5 одсто, да немамо смањење
јавног дуга, да се боре за затворене музеје.

  

"За шта да се боре, за дугове РТБ, затвараање жележаре, нула фабрика у Нишу. Да
излазе на улице да неког бију. Да би неко могао поново да нам врати 'Великог брата', да
зарађује паре, а остави нашој шприцеве и пацове у Пионирском парку. Пет месеци,
нервозни што су убедљиво изгубили изборе, свакога дана од 100 до 8.500, када је био
максимум, а што је било представљено као 100.000 до 800.000 људи, изводили су на
улице. У то време када су претили сваког дана, и са РТС који држали протесте против
диктатуре, а диктатура је била у томе што смо ћутали и пустили их да се сами склоне,
понашају како хоће. Нисам подлегао притисцима из сопствене странке и иностранства",
навео је Вучић.

  

Он је подвукао да не подлеже претњама и насиљу

  

"Никога тада нисам хтео да примим на разговоре, јер зашто би их примио да ми
објашњавају да треба да постављам Сашу Јанковића за премијера, Јеремића, светског
путника који нам соли памет сваког дана, али никако да одговор одакле и зашто 200.000
евра из једне стране амбасаде, одакле још пет милиона евра од похапшених у светском
скандалу на рачуну. Чекам да се још мало расплачу ови са РТС и да оду на неку
заједничкцу конференцију за штампу", рекао је он.

  

Вучић је казао да Србија иде напред и гура своје.

  

"Шта то значи 44 одсто људи је против разграничења? Да ли то значи да је 44
одсто за независно Косово и Метохијy у целини?"

  

Председник Србије Александар Вучић истакао је у Астани, поводом истраживања
Цесида да је 44 одсто грађана Србије против разграничења, да треба имати у виду шта
промене у свету реално мењају на терену. "Имамо дивне односе са Русијом, Кином, али
какве то везе има са Качаником, шта ћемо да радимо када нападну наш народ на северу
Косова", ипитао је Вучић.

 2 / 12



Александар Вучић: Људи су против разграничења, а да ни не знају шта је; избори ће бити 2020. године и нико неће моћи насиљем да узме власт; „ти“ који су тамничили народ никога неће победити
среда, 10 октобар 2018 08:43

  

"Обично не коментаришем истраживања. Шта то значи 44 одсто људи је против
разграничења? Да ли то значи да је 44 одсто за независно Косово и Метохији у целини,
таквих свакако има осам до 12 одсто грађана, или сви мисле да је Качаник српски, или су
сви стрпани у исти кош", упитао је Вучић.

  

Вучић је новинарима рекао да верује да је већи број против, а то види и у својој странци.

  

"Највећи део људи у мојој странци мисли да не треба да се договарамо, да ће време да
дође, да ћемо да дочекамо нешто што ће да нам се деси као божја помоћ. Не знамо шта,
али нешто ће да се деси", рекао је он.
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Вучић је истакао да, када питате људе шта ће да се деси, они кажу мењају се ствари у
свету.

  

"Питао бих шта те промене реално мењају на терену. Кажу напредују наши Руси и
Кинези. Имамо дивне односе са Русијом, Кином, али какве то везе има са Качаником, шта
ћемо да радимо када нападну наш народ на северу Косова. Да 500 пута зовем Јенса
Столтенберга, јер ако бисмо ушли на север, НАТО би то протумачио нападом и имали би
сукоб са том војном алијансом", подвукао је председник Србије који борави у Астани.

  

Људи су против разграничења а да ни не знају шта је

  

Вучић је казао да опозиција подстиче такве теме јер морају да пронађу нешто чиме би
добили гласове, а имају сви заједно много мање гласова.

  

"Ја сам одлично разумео вољу грађана, да смо и када не разумемо нешто, увек против.
Схватио сам да су људи против, али сам мислио да је проценат много већи, 75 одсто",
рекао је Вучић, додајући да су против нечег за шта ни не знају шта је.

  

Навео је да је његово да поштује вољу грађана.

  

"Нека закључују шта хоће, ми да штитимо своје интересе"

  

Председник Србије је, поводом помињања у Европском парламенту могућности решења
за Косово разграничењем, поручио да они могу да закључују шта желе, а да је наше да
штитимо наш интерес.

  

"Не знам какве то везе има са њима, али добро. Има везе са свима у свету, најмање са
Србима и Албанцима. Њих нико не треба да пита. То нема везе са реалношћу.
Погледајте шта се збива у Приштини, у свету.
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Тежак период очекује многе светске силе, због унутрашњих проблема", рекао је Вучић
новинарима.

  

Указао је да је пропао референдум у Македонији, да избори у РС нису донели од њих
жељене резултате.

  

"Ми ћемо да се трудимо да градимо добре односе, а они имају не малу главобољу. Они
нека закључују шта хоће, а наше је да штитимо своје интересе", рекао је он.

  

Вучић је казао да је њему важно да остане запамћено да је у једном тренутку, пре шест
до осам месеци, говорио шта је нада и шанса за компромис и шта су Срби могли да
добију.

  

"Остаће записано да грађани то нису желели, па ћемо видети шта ћемо имати за 20-30
година, да видимо ко је био у праву. Моје је да поштујем вољу народа", нагласио је
Вучић.

  

Bерским лидерима: Заштитите манастире СПЦ на Косову

  

Вучић позвао верске лидере на заштиту манастира и цркава СПЦ на Косову, које су под
сталном претњом оних који не верују у цивилизацију и културно наслеђе.

  

Председник Србије је у Астани, на 4. конгресу лидера света и традиционалних религија,
указао да је Балкан, регион у којем се налази Србија, раскршће на којем се сусрећу
многе вере.

  

Истакао је да су мир и безбедност најважније заједничке вредности свих народа у свету
и да поруке мира треба да буду основа међународног поретка.
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Нагласио је да се вера често злоупотребљава за неке друге циљеве, да се некада
користи и као изговор за геополитичке циљеве.

  

Према његовим речима, вера се залаже за мир и поштовање, те је предложио да у
порукама скупа буде речено да мир треба да буде основа међународног поретка.
Учешћем на овом скупу Вучић је завршио дводневну посету Казахстану.

  

Биће успешна сарадња са новим властима БиХ

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је данас у Астани да је уверен да ће
сарадња са новим властима, након избора у БиХ, бити успешна.
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Замољен од новинара да прокоментарише исход избора у БиХ, Вучић, који борави у
посети Казахстану, рекао је да још не зна све коначне резултате, изузев за чланове
Председништва БиХ.

  

"Реч је о победама, тесној Џаферовића, мислим 2,9 одсто разлике, победама, оне о
којима се највише говори Комшића, која је изазвала читав буру у региону, и победе
Додика. То је што знам. Наш посао је да сарађујемо и Србија ће у најбољој мери
сарађивати са БиХ, са свим члановима Председништва", најавио је Вучић.

  

Ти људи, како је навео, изабрани су у складу са законима те земље, а наш посао је да
поштујемо законе те земље и вољу грађана.

  

"Како са Додиком, са којим имамо добру, рационалну и успешну сарадњу, тако ћемо и са
Шефиком Џаферовићем, којег познајем, сарађивати, као и са Комшићем. Да ли ће бити
увек лако и једноставно, неће, али задатак Србије да покуша да учини бољим односе
него што су били", подвукао је Вучић.

  

Председник Србије је казао да не може да говори о другим резултатима, и ко ће с ким у
коалицију.

  

"Када уђе у парламент 15 странака, онда нико не зна какве ће бити коалиције, али то је
њихово унутрашње питање", поручио је Вучић.

  

Боље 100 година преговора него један дан рата

  

Председник Србије Александар Вучић нагласио да је битно позивати на мир, јер је увек
боље преговарати 100 година него један дан ратовати.
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Вучић је, уочи учешћа на интеррелигијској конференцији у Астани, рекао новинарима да
председник Казахстана шести пут организује овај скуп како би дао допринос
приближавању ставова различити традиционалних цркава и дао прилику да политичари
у свету, макар то звучало познато, поново позову људе на мир и размисле да ли постоји
већа вредност од тога.

  

"Није случајно што је на овом скупу говорио Шимон Перез и многи други који су
заслужили ореол стварних миротвораца. Боље је 100 година преговарати него један дан
ратовати", нагласио је председник Србије. 

  

Вучић је истакао да је потребно да верници традиционалних религија разумеју да сви
имају једног Бога, верују у сличне ствари и имају исте вредности. "Ово је добра прилика
да људи из различитих крајева света дођу да покушају да размењујући ставове утичу на
то да имамо рационалније односе у свету, да просто мир буде тај који ће да превлада.
Почаствован што у име Србије могу да присуствујем скупу и кажем неколики речи", казао
је Вучић.

  

Учешћем на овој конференцији председник Вучић завршиће дводневну посету Астани, у
коју је допутовао на позив казахстанског председника.

  

Решићемо Петрохемију по узору на РТБ Бор и Железару

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је са председником Казахстана
Нурсултаном Назарбајевом разговарао о могућим партнерима за панчевачку
Петрохемију и изразио наду да ће се то решити по узору на РТБ Бор, смедеревску
Железару и ПКБ.

  

"Ухватили смо последњи воз за добре односе са Казахстаном. Неки у региону су пре
петнаестак година имали више смисла за разумевање ове земље и компаније из
Казахстана су инвестирале у део петрохемијског комплекса у Румунији, али
надокнадићемо то", рекао је Вучић за РТС.
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Према његовим речима, ми у то време нисмо схватали шта се у свету збива и нисмо се на
време укључили у борбу за довођење инвеститора.

  

"Али, борићемо се и верујем да је Назарбајев разумео колико је то за нас значајно",
казао је Вучић.

  

Дефинисани заједнички пројекти у одбрамбеној индустрији

  

Министри одбране Србије и Казахстана Александар Вулин и Бејбут Атамкулов
констатовали су на састанку у Астани да се сарадња две земље у области одбрамбене
индустрије развија задовољавајућом динамиком.

  

Према саопштењу Министарства одбране, Атамкулов је изразио већу заинтересованост
за више области сарадње, а на састанку су дефинисани заједнички пројекти за наредни
период.

  

Привредни раст омогућава мало повећање плата и пензија и улагање у капиталне
инвестиције

  

Председник Србије Александар Вучић каже да већи раст, као што се прогнозира у
извештају ММФ и Светске банке, омогућава Србији да спроведе капиталне инвестиције.
Вучић је у Астани подвукао и значај привлачења инвестиција из свих крајева света.
Истакао је, у изјави новинарима, да страни улагачи знају добро да читају извештаје
ММФ-а и Светске банке, а тако и казахстански бизнисмени.

  

"По Дуинг бизнис листи Казахстан је за неколико места испред нас, пре свега због
чињенице да у Казахстану постоји најбоља брига о малим акционарима. Ту морамо да
научимо од њих", додао је он.

  

Вучић је казао да привредни раст омогућава мало повећање плата и пензија и улагање у
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капиталне инвестиције.

  

"Нас ће само пут Прељина-Појате коштати реалних 800 милиона евра. Пут Пожега-Чачак
кошта 400 милиона евра. Када видите то онда схватате колико је важно да раст буде
виши, јер ћете имати више пројакета који живот значе. Да бисте постигли тај раст
морате да имате већу потрошњу, извоз и инвестиције", указао је председник.

  

  

Вучић је нагласио да је за веће инвестиције неопходно имати и највеће подстицаје.
Навео је да су оне земље, које су заснивале раст на потрошњи, кроз велики раст плата у
јавном сектору, суочене са падом раста.

  

"Код нас је то обратно. То су одлични трендови и људи у Србији свакако то могу да
разумеју. Србија је суштински на добром путу", рекао је Вучић.
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Он је указао да је све већа нервоза у односима ЕУ и САД, као и Кине, те да морамо да
тражимо инвеститоре у свим деловима света. Вучић је рекао, када је реч о Западном
Балкану, да је ту Србија неприкосновена, али и да жели да за две године имамо 60
одсто инвестиција целог Западног Балкана.

  

Подсетио је да је сада тешко добити инвестиције из Турске, због високе инфлације, па је
тамо минимална зарада 210 евра, много нижа него у Србији.

  

"Зашто би долазио неко из Турске код нас, када у својој земљи може да плати мање
раднике, а уједно и нађе као и код нас добро обучену радну снагу. Морамо због тога да
се боримо да привчемо улагаче са свих страна света", наласио је он.

  

Успећемо да привучемо пажњу казахстанских инвеститора

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је у Астани да је са председником
Казахстана Нурсултаном Назарбајевим синоћ до касно наставио разговоре за вечером и
да га је замолио да утиче на инвеститоре да дођу у нашу земљу.

  

"Замолио сам га да утиче на велики број инвеститора из Казахстана који би могли да
дођу у нашу земљу. Када погледате колики је уложени новац Казахстанаца у Дубаи,
Беч, Москву и многе друге градове, јасно је да Казахстан има шта да уложи у Београд и
Србију. Председник је и неким људима који су били на вечери, премијеру, рекао да пре
његове званичне посете Србији наставимо разговоре како би се додатно охрабрили
људи да инвестирају", објаснио је Вучић.

  

    Your browser does not support the video tag. 

  

Он је казао да је то од великог значаја. Председник Србије је указао да су неки у
региону имали више смисла и разумевање за значај Казахстана пре 15 година и раније.
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"Успећемо ми да то надокнадимо и привучемо пажњу казахстанских инвеститора", рекао
је Вучић.

  

(Агенције)
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