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Председник Србије Александар Вучић био је гост у емисији "Упитник" на РТС-у, у којој је
говорио о актуелним политичким питањима. Односи у региону, промена устава, борба
против криминала и корупције, предстојећи избори за Београд - само су нек
е од тема o којима је причао.

  

  

- Ситуација у свету је замршена, не памтим да је овако компликовано била - каже
председник Србије о утисцима, које носи из Њујорка са Генералне скупштине УН.

  

Напомиње да је за нас најбитније да сачувамо Србију, као стабилну земљу у том
ковитлацу.

  

- Компромис је важан да би живели у миру - рекао је Вучић у вези односа са Приштином.
Напомиње да је могуће да Срби то не желе и да се не боји да поднесе критике, те да је
спреман да се бори за своју земљу.
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Подсетио је колико је био велики отпор јавности према Закону о раду, да ће сада
уследити повећање плата и пензија, односно да ће пензионери добити једнократну
помоћ.

  

- Нећете ући у УН, осим ако ми нечим не будемо задовољни, а не можемо да будемо
задовољни, ако неко каже признајте Косово - каже председник.

  

Без Србије нема одлуке ни о чему, истакао је Вучић.

  

- За нас је веома важно да пронађемо решење, иако су шансе мале - казао је Вучић и
напоменуо да је спреман да политички страда у том подухвату.
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Каже да морамо да схватимо да само радом, можемо да поправимо стање наше
економије.

  

- Обезбедићу за који дан да Србија буде сигурнија него икада, као председник и врховни
командант - рекао је Вучић.

  

Ја заправо хоћу да кажем Србима да реалност није онаква каква нам се допада

  

Напомиње да смо стабилизовали ситуацију у српским срединама на Косову, да нема
рапидног осипања становништва, већ да се деца рађају.

  

- Нико не може да гарантује да сукоба на КиМ неће бити, али мени је драго кад видим да
већ четири године није било ниједног погинулог цивила и што видим да се деца рађају -
казао је он.

  

На питање шта ће бити теме унутрашњег дијалога, одговорио је "Онај ко жели да
разговара о томе, може да разговара о чему хоће".

  

Говорећи о унутрашњем дијалогу, каже да је већ почео и да ће Влада активно
учестовати у организацији, да не би било критика, ако он буде вођен у Председништву
Србије.
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  На питање Оливере Јовићевић "Ви заправо хоћете да кажете да је Косово изгубљено?",председник је рекао  - Ја заправо хоћу да кажем Србима да реалност није онаква каква нам се допада. Не даје Косово изгубљено.  Неки кажу зашто дијалог није направљен раније?  - Не знам зашто га нису направили до 2012. Ја сам вечерас говорио, нисам никог напао.Себе сам ставио на суд пред свим тим лажним јунацима. Да не живимо у митскојпрошлости, али и у лажима да смо све изгубили.  Према његовим речима, неозбиљности и неодговорности у српском друштву је много илако је, каже, критиковати све.  - Проблем са Косовом траје 250 година, да не причам о Првој, Другој, Трећој призренскојлиги која нас је највише коштала. Важно је да говоримо отворено, унутар свог народа ида се не стидимо. Ја ћу да слушам, а онда ћу храбро, за разлику од оних који ћуте узапећку, да кажем шта је могуће - рекао је Вучић.  Истакао је да морамо да говоримо какво је реално стање на терену и да немамо годинеза проналажење решења, већ да су у питању месеци.  - Ако не пронађемо решење, онда ће остати замрзнути конфликт - рекао је Вучић.  Напомиње да постоји лицемерје у српској јавности, говорећи о одлуци да подржи Српскулисту, која је формирала Владу Косова са Рамушем Харадијем.  - Шта би било контра? Да подрже Самоопредељење и да нас онда оптуже да правимо"Велику Албанију" - упитао је председник Србије.  Каже да ће Тадић и Коштуница остати упамћени да је у њихово време, јер су се свађалипроглашена независност Косова.  - Не кажем да се то не би десило свакао, али је Србија тада била слаба, на коленима -рекао је Вучић.  Напоменуо је да до промене преамбуле Устава неће доћи ако не дођемо до решења уунутрашњем дијалогу.  

  O сусретима у УН  Говорећи о посети Њујорку, где је говорио пред Генералном скупштином УН, навео је даје ситуација у свету замршена и да “не памти када је овако компликована била“.   - Неко је у УН рекао да помало личи на луду кућу, не могу да се сагласим са тим, алиствари јесу замршене. Најважније да се ми не нађемо у том ковитлацу, да сачувамоСрбију у мирној луци - рекао је он.  - Што се тиче Унеска успели смо много, а што се тиче Интерпола, Кина им није дала визеза улазак у Кину на састанак Интерпола јер су поднели захтев као држава Косова, аКина ту државу не признаје - казао је Вучић  На питање о сурету с Емануелом Макроном, Вучић је приметио:  - Видео сам се с њим у Њујојрку накратко. То је човек који има храбрости, који можепред пет милиона демонстраната да изађе и каже “баш ме брига што шетате, доносимнови Закон о раду”  О себи  - Остаћу запамћен као човек који ће отићи када сам реши, као човек који спровео тешкереформе и спасио Србију банкрота, и као човек који је покушао или помогао да српскабудућност у региону изгледа другачије - рекао је Вучић.  - Сваку чашу воде у председништву сам платио из свог џепа. Нико не може да мепрозове да сам се обогатио. Нисам богат, али сам сваког дана богатији знањем и трудимсе да сваког дана учим. Ја сам једини председник Републике Србије чије слике нигденема. Не желим никакав култ личности и зато моје слике нигде нема -  казао је он.  

 4 / 5



Александар Вучић: Нисам знао да ће Српска листа подржати Харадинаја, замрзнути конфликт није никакво решење; Остаћу упамћен по томе што сам сам отишао с власти и што сам спасао Србију од банкротства
уторак, 26 септембар 2017 21:08

  О Вулину  На питање да ли верује да је у случају Александра Вулина и његовог стана у питањузаиста помоћ тетке из Канаде, Вучић је рекао:  - Нисам ништа од свега тога пратио, јер сам био у Њујорку. Кад сам се вратио,поразговарао сам с Александром. Никада нисте питали ни Јанковића о глисеру, ниШутановца о пашњаку. Ово је моје питање за све вас "А кад је Вулин добио тај стан?" Ујуну месецу 2012. године, када није имао никакву функцију. Вулин као представниквласти није украо ништа. Да ли му је то дала тетка, стрина није важно, важно је да нијеукрао. Можете да кажете да је петљао, да је овако, да је онако, али није украо - казао јеон.  О протестима против диктатуре  - Они су излазили на те простесте због изборне крађе, а сад причају да никакве крађеније било. Ово није питање моје странке, већ тога да у Србији може свако да слаже кадгод жели. Да свако може да пребије народну посланицу. Заиста бих се пре убио негоукрао неки глас, то је за мене светиња - тврди председник.  О ТВ дуелу с опозицијом  Доведите их петорицу, ја ћу да изађем на крај са свима. Ето доведите их овде у студио,победићу их. Само ми дајте да имам исто времена, као и њих петорица. Победићу их свезаједно, свих петорицу, као на изборима. Само нећу да разговарам саванпарламентарним странкама.  О јаком динару, отпуштеним радницима и платама и пензијама  - Хоћете да кажете да је јак динар лоша вест? Не ваљају фонтане, зато бацамодетерџенте у фонтану,  како каже Балша Божовић.  - Како вас није срамота да оптужујете нас због Српске фабрике стакла у Параћину. Онису пропали још 2011. године, а ви кривите нас.   - Мали број људи ће да изгуби посао, али много већи број ће да добије посао. То је законтржишта.   - Биће поклона за пензионере, што ће Ана да објави за сто дана владе. А већ почеткомследеће године ће запослени добити увећане плате.  - Ово сам сазнао малопре, пред улазак у студио, Татра улази у уништени 14. октобар уКрушевцу. Чарапани и Крушевлјани и читава Расина имају разлог за мало радости.  

  О београдским изборима  - Избори у Београду 3. или 10 децембра.  - Само ми кажите шта је у томе лоше што СНС излази на изборе с мојом листом? Ако месе стиде, не морају да стављају моје име уопште.  - Београд никад није био лепши, уређенији. Никад више новца није уложено. Од Славијекоја је била ругло, до Београда на води у ком су гамизале змије. А њима смета што каснена посао, као да је то највећи проблем.  - Случај Савамала је један страшан случај. Није страшно оставити милијарде дуга, алијесте страшно срушити оронуле уџерице и уместо њих ставити велелепно клизалиште задецу.  - А кад бисте да радимо, у јануару на минус двадесет? Фонтана је једна од десетнајлепших у Европи. Фонтана има грејаче, видећете како је лепо, на минусу, а она светлии пева. Фонтана чак и пева, у инат свима који мрзе.  (НСПМ, Агенције)  
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