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Председник Србије Александар Вучић каже да је предложио унутрашњи дијалог како би
захтеве Србије и оно што она жели приближили реалности. Након конструктивног
разговора бићемо довољно одважни да презентујемо одређене предлоге нашим
грађанима, додао је. Поштујемо своје суседе, залажемо се за заједничко тржиште, рекао
је о регионалним односима.

  

  

Он је, током обраћања на затварању Београдског безбедносног форума, рекао да је
било преко 100 панела и дискусија са више стотина учесника. Овогодишњи форум се
бавио и модерним трендовима, регионалним односима и процесима, интеграцијама у
региону, навео је.

  

"Као председник Србије научио сам пуно од њих, чуо сам пуно различитих ствари и
чињеница, и нешто сам мање оптимистичан него прошле године, мада ни прошле године
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нисам био превише оптимистичан", навео је.

  

"Србија ће урадити све што је у њеној моћи да очува мир и спокој у региону. Рекао сам да
сам мање оптимистичан, али није увек само због нас", казао је. Део смо тих проблема, не
реагујемо некад добро, а некад претерано реагујемо, оценио је председник Србије.

  

Прошле године сам овде говорио о процесу дијалога с Приштином и могу да констатујем
да смо остварили напредак по неким питањима, додао је. "Након свих оних догађања и
смрти до којих је дошло у сукобу, можете тај процес да назовете како хоћете, али људи
се због тог дијалога сада осећају безбедније", навео је.

  

Оценио је да је и Приштина тиме задовољна, али је додао да свакоко то није довољно.
"Не можемо гушити једни друге, већ морамо изаћи из економске кризе сви заједно.

  

Предлажем унутрашњи дијалог, јер морамо разговарати међусобно, како би наше
захтеве и оно што желимо - приближили реалности, и то морају да учине и једна и друга
страна или ћемо имати тај замрзнути сукоб 15 година, а немамо више времена за то, због
наше деце, нагласио је. То је важно не само за будућност Србије већ за цео регион,
каже Вучић.

  

"Синоћ сам разговарао са премијерком и на следећем заседању Владе разговараћемо о
свим техничким условима који су потребни за наставак дијалога, успоставиће се радне
групе за логистичку подршку и након конструктивног разговора бићемо довољно
одважни да презентујемо одређене предлоге нашим грађанима... Мислим да је то веома
важно и да је од највећег значаја за нас, и не ради се о политичком маркетингу. Мислим
да право решење лежи негде између наших уступака, албанских уступака, и покушаја
међународне заједнице да разуме обе стране", навео је.
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  "Не подизати очекивања после Каталоније"  Рекао је да је питање Каталоније покренуло много других питања и на српској страни."Ми смо покренули многа питања и нисмо добили одговоре. И моја сугестијамеђународној заједници је да не ћути, да не буде тиха кад дајемо сугестије", каже Вучић.  Ми као одговорни политичари морамо, односно не смемо подизати очекивања међунашим народом, након овог што се десило у Каталонији, јер не можемо да се поредити савећим, снажнијим земљама које су у бољем положају него што смо ми, наводи.  "Поштујемо суседе, с БиХ ускоро о питањима границе"  Казао је да Србија мора да се ухвати са много тога у коштац и додао је да се плаши и даби био усхићен уколико није у праву, а да највећи проблем у региону остане односПриштине и Београда.  "Србија ће увек подржавати територијални интегритет БиХ и РС унутар БиХ. Нико неможе приговорити Србији ништа по том питању. Ми поштујемо своје суседе", каже. Вучићје навео да је недавно разговарао са  чланом Председништва БиХ БакиромИзетбеговићем, и да је имао неке друге предлоге траса аутопута, али, додао је, да су сеодлучили у БиХ за друге.  Са председавајућим Председништва БиХ Драганом Човићем ћемо разговарати опитањима границе, која морамо разрешити, каже.  Вучић је навео да се нада да ће се за неколико година кренути у други стадијум кад је упитању слободна трговина -  у стварање заједничке царинске зоне, и заједничкогтржишта.  "Србија сама има више инвестиција тренутно од свих држава у региону, али то нам ниједовољно, јер - шта са другима... Ако будемо могли да тргујемо заједно, ако можемопродавати млеко или сир пет километара тамо, са оне друге стране границе, мислим даћемо направити уштеде у висини од 7 до 10 одсто БДП, што се може уложити да се решинезапосленост", навео је Вучић.  Циљ је, на политичком плану, решити све проблеме из прошлости, ако не све, очиватимир и стабилност, а друго је економска размена - видети како привући што вишеинвеститора и направити једно заједничко тржиште које ће да их привлачи, навео јеВучић.  
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  “Сутра ћe бити објављени прецизни подаци о повећању плата у јавном сектору ипензија”  Председник Србије Александар Вучић изјавио је да ће сутра бити објављени прецизниподаци о повећању плата у јавном сектору и пензија, после чега ће извесно највећапримања до сада имати запослени у здравству, школству, службама безбедности,социјалном сектору и порезници, као и пензионери с најмањим пензијама.  Он је новинарима у Београду казао да ће бити исплаћена и једнократна помоћпензионерима, од 4.000, 5.000 или 6.000 динара, а да "бонус" могу да очекују и још некеслужбе.  Председница Владе Србије Ана Брнабић сутра ће у Крушевцу, на конференцији зановинаре поводом 100 дана рада владе, објавити проценат повећања плате у јавномсектору и пензија.  Вучић је данас рекао да је с ранијим повећанима зарада, износ месечних примањавраћен на ниво који су имали запослени у јавном сектору изузимајући 17.000 запослениху државној администрацији у Београду и део администрације у Војводини.  "Не желимо да секретарица председника Републике или председника Владе илиминистра буде пожељније занимање од тога да неко буде лекар, професор или томеслично", рекао је Вучић.  Додао је да би, у случају да се пензије врате на ниво од пре три године, када суумањене и плате у јавним службама, пензионери с најмањим примањима имали мањенего што примају сада.  "Смањили смо пензије пре три године за 40,5 одсто пензионера, а осталима пензије нисуумањиване. После тога су два пута повећаване пензије, кумулативно 2,85 одсто, тако дасу две трећине пензионера имале примања највећа до сада", казао је Вучић.  Рекао је да ће се, као председник најутицајније странке, борити да најсиромашнијипензионери не буду оштећени, без обзира на то шта ће рећи ММФ или било ко други.  "Важно је да они који имају примања испод 40.000 динара, а таквих је 85 одсто, да имона буду већа", рекао је Вучић.  
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  „Немам никакву информацију да ће у Србију доћи делегација Европскефедерације новинара (ЕФЈ),  залажем се заслободно новинарство и свима одговарам на питања“  Председник Србије Александар Вучић изјавио је да нема никакву информацију да ће уСрбију доћи делегација Европске федерације новинара (ЕФЈ) да оцени положај медија,и додао да се он залаже за слободно новинарство и да одговара свим новинарима и насваком месту.  "Немам никакву информацију, али су сви у ову земљу добродошли. Делегације из свихмогућих земаља долазе овде", казао је Вучић на питање новинара о томе што је Управниодбор Европске федерације новинара (ЕФЈ) одлучио да пошаље делегацију јер јеоцењено да се положај медија у Србији погоршао последњих година.  "С поносом истичем да, за разлику од свих мојих политичких противника, одговарам насвако питање. Увек одговарам пристојно. Ни једну псовку, ни једну надам се ружну речнисте могли да чујете", казао је Вучић о себи.  На питање о нападу на новинаре на дан када је пролетос полагао заклетву на дужностшефа државе, Вучић је рекао да је било и драстичнијих напада на новинаре.  "Имали смо драстичније нападе на новинаре, које волите да пренебрегнете зато то неделе ваше политичке ставове. Па се надам да они неће бити одвојен случај, а ту сунапади песницама у главу и врат дамама само зато што другачије мисле", навео је он,алудирајући на летошњи инцидент код ТВ "Пинк" у Беогреаду.  Вучић је реклао да је "обичај готово свих" његових политичких опонената "којима су устапуна медијских слобода" да не одговарају на питања новинара.  "Видим да сте ви апсолутно слободни, нити вас ко дира... Него се ви изгледа залажетеда су неслободни они који мисле другачије од вас... Свако има право да мисли како хоће,да објављује шта хоће. У Србији су друштвене мреже без икаквих рестрикција", рекао јеон.  Вучић је рекао и да на РТС "нико тамо никог није довео последних пет година, сви суостали из времена владавине ДС. Апсолутно сви од првог до последњег".  "Да ли имам више примедби на јавни сервиса од вас, верујте ми да имам. Желите дапроменимо. Једва чекам... Ако вам се своди на једну телевизију, а то је Пинк, а диван вамје Н1 који 24/7 води кампању против мене и Владе, немам ништа против, онда то кажитенароду", рекао је шеф државе.  Он је запитао који то недељник не води "најпрљавију" кампању против њега и ВладеСрбије: "Који је то недељник? Јел Време? Јел НИН? Недељник? Који је то? Изгледа дага нема?".  "Хоћемо о дневницима Блицу, Куриру, Данасу, или опет долазите до тога да вам сметаједан дневни лист, док све не буде унисоно, пошто не можемо да победимо Вучића",казао је председник Србије.  Он је казао да он није створио ни један таблоид и да су сви настали у време власти ДС.  "Таблоиде у Србију је увео неко други. Увела је ДС. Они који данас нападају таблоидноновинарство. Ниједан таблоид нисам створио, нити учествовао у његовом стварању",казао је Вучић.  „Очекујем да се Весић извини новинарки Н1 али мислим да Весић није погрешио“  Председник Србије Александар Вучић изјавио је да очекује да ће се градски менаџерГоран Весић извинити новинарки ТВ Н1 због начина на који је са њом разговарао наједном скупу у Београду.  На питање како коментарише то што је Весић новинарки ТВ Н1 рекао да се "учлани устранку и да онда поставља питања", Вучић је рекао да Весић мора да се извининовинарки.  Али, председник Србије додаје да мисли да Весић није погрешио.    "Био је у праву садржајно јер је новинарка рекла: 'Немојте да помињете Ђиласа' и ондада то искористи и да на миран начин покаже да ТВ Н1 води једнострану политикуподржавања Ђиласа и да је потпуно јасно да није објективна", рекао је Вучић.  Како је рекао, Весић је показао нервозу, али ће "умети да каже: Извини!".  Подсетимо, Весић је, одговарајући на питања о извештају Савета за борбу противкорупције, рекао да то тело није надлежно, да је њихов извештај о приходима Београданетачан и паушалан, а на потпитање новинарке Н1 поручио јој да се учлани у странку икандидује ако жели да се расправља са њим  Иако упитан да прокоментарише стање прихода од 2011 до 2015, којима се Савет заборбу против корупције бави у свом извештају и конкретним приходима Града по основузакупа земљишта, станова и локала, градски менаџер је причао о садашњем стањемкасе наводећи да је сада ситуација много боља него за време Драгана Ђиласа.  Када је новинарка Н1 рекла да Драган Ђилас није "тема данас" и покушала да поставипотпитање везано за извештај Савета, Весић је рекао да га “не прекида” јер на то “немаправо”.  “Ако хоћете да се расправљате учланите се у странку и онда се кандидујте!”. А кад му јеновинарка на то одговорила: “Нећемо да се вређамо”, градски менаџер је рекао: “Не,хоћемо! Јер ви мене вређате. Не можете тако да се понашате!” иако је новинарка самопоставила питање.  

  Вучић у интервјуу за АП: Један од наших главних циљева је пуноправно чланство уЕУ,  то је мој задатак, то је мој посао, и ја ћу га обавити  Председник Србије Александар Вучић обећао је данас у интервјуу за АП да ће повестисвоју земљу у Европску унију и рекао да то што Русија наоружава српску војску, неугрожава тај циљ.  "Знамо где идемо, што значи да смо на нашем ЕУ путу, то је стратешки пут наше земље...Истовремено желимо да сачувамо најбоље односе с Русијом, Турском, Кином, САД, исвим другим земљама", рекао је Вучић у интервјуу за америчку новинску агенцију.  АП наводи да под водјством Вучића, некадашњег екстремног националисте, Србијазванично тражи учлањење у ЕУ, али истовремено одржава блиске односе с Русијом.  Како наводи агенција, Русија Србију снабдева ловцима Миг 29 и планира да испоручитенкове и оклопна возила.  Како наводи АП неки западни званичници су изразили забринутост због тога што Русијанаоружава Србију после крвавог распада бивше Југославије током 1990-их и позвалиБеоград да се чврсто изјасни где иде на исток или на запад.  "Ја не видим ништа лоше у томе, и то функционише и функционисаће, то је нашаполитика и ми смо војно неутрални", рекао је Вучић наводећи да наоружавање Србије непредставља претњу за њене суседе.  Вучић је рекао да увидја да његова прошлост, као истакнутог члана партије која сезалагала за ширење граница Србије на Балкану, или за "Велику Србију" током ратова усуседству, изазивају одредјену сумњу у искреност његовог преокрета да постанепрозападни реформиста.  "Човек који је био потпуно против ЕУ пре 20 година, који је био члан Радикалнестранке... знам да то није лако за многе да прогутају. Могу да вам кажем ми ћемо тоиспунити, завршићемо тај посао", поновио је Вучић уверење да ће повести Србију у ЕУ.  "Верујем да сваки члан Владе чини све што може да испуни наше циљеве, а један однаших главних циљева је пуноправно чланство у ЕУ... Ја мислим да треба да будемо деоЕвропске уније, то је мој задатак, то је мој посао, и ја ћу га обавити", рекао је Вучић.  "20. октобра представљамо мигове и ‘крем де ла крем’ Војске Србије"  Председник Србије Александар Вучић најавио је данас да ће 20. октобра у Батајници,поводом Дана ослобођења Београда у Другом светском рату, бити приказано девет илидесет Мигова 29 што, према његовим речима, Србија није имала још од 1990. године.  - Приказаћемо девет или десет Мигова 29. То нисмо имали од 1990. године. Дакле, упоследњих 30 година то нисмо имали да покажемо, а сада ћемо да покажемо рекао јеВучић новинарима после учешћа у панел дискусији на крају Београдског безбедносногфорума.  
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Александар Вучић на Београдском безбедносном форуму: Предлажем унутрашњи дијалог о Косову како би захтеве Србије приближили реалности
петак, 13 октобар 2017 14:59

  По званичној монографији 204. ловачког пука Војске Југославије, Ратно ваздухопловствоСРЈ ушло је у рат против НАТО 1999. године са 16 авиона Миг-29.  Вучић је рекао да ће 20. октобра на свечаности у Батајници бити приказана и опрема за1.500 припадника Специјалне бригаде који треба да буду "крем де ла крем" ВојскеСрбије, који у случају потребе треба да приме први удар непријатеља и да зато треба дабуду савремено опремљени.  Он је рекао да још нису стигле пушке из Белгије, јер ће доћи у марту, али да ће битиприказана два хеликоптера Ми-17 из Русије и да ће бити приказани планови за набавкудевет хеликоптера Х-145М из Ербаса.  Вучић је рекао да Србија озбиљно обнавља своје војне капацитете, а да ће, наконнајављеног повећања плата, војни позив бити још примамљивији за младе генерације.  Он је одбацио тврдње да ће припадницима војске на тај начин бити враћене плате, јер јето већ урађено, и навео да ће сада плате бити веће него пре првобитног смањења.  По његовим речима, Србија жели да обнавља своје војне капацитете ради својебезбедности, а не да би некога угрожавала.  (Н1, Бета)  
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