
Александар Вучић: Желели би да се уједине они који би да ратују са целим светом са онима који би признали независност Војводине и Санџака
понедељак, 11 јануар 2016 23:43

Премијер Вучић каже да још нема одлуке да ли ће бити ванредних парламентарних
избора, да би лично волео да их избегне, али да постоје они који их желе. Он је
конференцију након састанка са замеником руског премијера Рогозином, по обичају
искористио за дневнополитичке теме и предизборну кампању.

  

  

Упитан да ли то што је раније рекао да му "не мирише на изборе" значи да дефинитивно
неће бити ванредних парламентарних избора, Вучић је одговорио:

  

"Нисам рекао ништа дефинитивно, рекао сам да бих волео да их избегнем", рекао је
Вучић.

  

Он је, међутим, додао да многи желе ванредне изборе и да се "лако уједине и пронађу
они који би да ратују са целим светом, који би да изгубимо пола мушког становништва
глумећи да су велике патриоте, са онима који би признали независност не само Косова,
већ и Војводине, Санџака".

  

"По томе видим колико је наша политика добра, нормална, пристојна и разумна", рекао је
Вучић и додао да му је лепо да их види тако ујединење у својим ставовима.
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„Србија никоме неће бити лака мета“

  

Премијер Александар Вучић истакао је данас да Србија неће никоме бити лака мета и да
зато ради на јачању својих војних капацитета.

  

Он је након разговора са замеником премијера руске владе Дмитријем Рогозином рекао
је тема била и војно-техничка сарадња, нагласивши да жели да поручи неким
аналитичарима, који тврде да држава обмањује јавност, а они реагују на
полуинформације које прочитају, да Србија пре свега ради на јачању сопствених
капацитета.

  

"Појачавамо своју производњу. Ове године видећете први пут нашу серијску производњу
Нора, Лазара 2 и 3, које ће користити наша воијска. Не иде новац из буџета већ од наших
државних компанија", објаснио је Вучић, поручивши "незналицама"да не могу да
објашњавају оно што не знају". 

  

Морате нешто да знате да бисте могли да разумете, а не да прочитате полуинформације
на неким сајтовима и држите политичка предавања свима другима, нагласио је премијер.

  

Србија је, како је поновио, за мир, пуну стабилност у региону, за најбоље односе са свим
суседима. 

  

"Никада никога неће Србија напасати, али мора да буде у стању да у сваком тренутку
заштити своју територију и грађане. На претње неких других, оних који не одустају од
набављања веома снажног офанзивног оружја, ћутимо, не радимо ништа", истакао је
Вучић. 

  

Такође је захвалио Руској федерацији што поштује одлуку Србије да буде неутрална.
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Не могу да притискам Додика за референдум иако сам против

  

Премијер Александар Вучић изјавио је данас да не жели никаквим притисцима да утиче
на председника Републике Српске Милорада Додика да не расписује референдум, јер
то треба да буде суверена одлука РС, слагала се с тим Србија или не.

  

  

"С Додиком сам одавно разговарао и о референдуму. Свој став и суд о томе нисам
мењао, оно што сам рекао можда сам поновио, а остало је на њему и суверена је одлука
РС", рекао је Вучић.

  

Он је на конференцији за новинаре у Влади Србији коју је држао заједно са замеником
премијера Руске Федерације Дмитријем Рогозином, рекао да не жели притисцима да
утиче на Додикову одлуку нити да односе Србије и Републике Српске своди на оне "из
времена Милошевића и Караџића када су дизали баријере на Дрини".

  

"Ми не морамо око свега да се сложимо, нити је то могуће", приметио је Вучић.

  

(Б92-Танјуг)
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