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Пред пут у Њујорк и важне састанке у САД председник Србија Александар Вучић гост је
у јутарњем програму телевизије Пинк - "Ново јутро".

  Говорећи о ненајављеној посети Књажевцу, председник Србије је поручио да ће
практиковати одлазак без камера, јер су тада људи слободнији да кажу шта мисле.   

- Људи отвореније говоре о проблемима, о томе шта би да промене код наших људи у
локалу, сазнајемо шта желе, који су им проблеми, па сам тако сазнао по први пут да
имају проблеме са наплатом ваучера, а не зато што ми нисмо дали новац, јер смо га дали
унапред, већ су неки кренули са лажним ваучерима. Ово не бих ни знао да нисам отишао
међу људе - каже председник, додајући да је управо из овог разлога важно да одлази
међу људе и то без камера и новинара.

  

"Решавам и туђе ствари јер, они који треба да их решавају, то не раде"

  

Говорећи о снимку из Калне који је обишао интернет, председник каже да "нешто није у
реду", чим је тај снимак одгледан више пута од снимка отварања ауто-пута. На питање
зашто решава проблеме које треба да решавају његови сарадници, Вучић каже следеће:
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- Рекао ми је отац, када сам кретао у обрачун са тајкунским властима, да они који
прихватају највеће изазове имају највише проблема, а ја сам му одговорио да, ако не
прихватиш изазов, сви ће наћи изговор да се склоне и пребаце кривицу на другог. Зато
смо решили швајцарце, зато сам разговарао са Мајом Павловић, решили смо Бристол, а
све захваљујући доброј вољи и изналажењу улаза на нека друга врата - каже Вучић.

  

Подсећа да је свратио до породице Глигоријевић, да је разговарао са њима у селу
Дебелица, где је урађен нови пут, који је данас као писта.

  

- Мој посао је био да изразим саучешће људима, шта друго да урадим. Прошло је толико
месеци, а онај ко је требало да то уради није урадио - каже Вучић, додајући да он, за
разлику од других политичара, увек стане уз своје људе.

  

- Стао сам иза њега и онда када је рекао "ваздуплохов". Било је и других грешака других
људи, а он је стизао и до Бриона, али до Књажевца није - каже председник, додајући да
је важно да је човек праведан.
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Истиче да му је Сопот дражи од Бриона, а да, када је Бабићу поручио да тамо иде на
летовање, да је то била метафора.

  

- Нисте у стању да испуните своје елементарне обавезе, а нисте у стању да одете до
Књажевца? Он је изразио саучешће, али телефоном. Не знам зашто му је било тешко да
оде - каже Вучић.

  

Додаје да се нада да ће се неко угледати на њега, јер он сам не може да обиђе шест
милиона људи.

  

"Навикли смо на Ђиласову бахатост, али то да прети да ће се борити против оних који
раде свој посао - то је скандалозно"

  

Говорећи о скандалозном снимку на којем се чује како лидер СзС Драган Ђилас прети
саобраћајном полицајцу отказом, Вучић каже да, када су окупирали Председништво
запитао се докле им иде машта па су мислили да ће га заузети и постати председници.

  

- То тако ни мали Перица не замишља! Онда су дошли у Теразијски тунел, па су претили
човеку, полицајцу у цивилу, који је радио свој посао, а не партијски посао. Ко су они да
отпуштају људе? - запитао је Вучић.

  

Каже да му у снимку није чудно то што псује и прети, јер је Ђилас свакако бахат, али да
му је страшно то што је поручио да ће се борити да "такви као он (они који раде свој
посао) добију отказе".

  

- Реакција шефа је такође страшна. Он се практично извињавао Ђиласу јер је његов
полицајац радио свој посао. Надам се да смо данас мало боља земља, али сам сигуран
да овакви проблеми и даље постоје и да ће постојати - каже председник.
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"И опет од Ђиласа не чусмо шта је идеја за Косово"

  

Када је реч о Ђиласовој идеји за Косово - да Вучић не буде на власти, председник каже
да опет нисмо чули које то решење он нуди.

  

Када је реч о претњама опозиције упућене онима који су показали наклоност ка
актуелној власти, Вучић каже да је много ангресије и да се они управо на њу и ослањају.
Подсећа на ситуацију у Ректорату, када су се неки чак и запили па и посвађаји у згради.

  

- Неки су глумили студента, а имају 30 година. То је као када би моја ћерка од 17 година
ишла у јаслице да протестује! Све су то организовале Ђиласове и Обрадовићеве странке
– каже Вучић.

  

Мали не мора да има диплому, може бити министар и са основном школом

  

Председник Србије Александар Вучић тврди да опозиција стоји иза блокаде Ректората
Универзитета у Београду, где група студената захтева да ректорка од премијерке
затражи смену министра финансија Синише Малог због сумње да је плагирао докторат.

  

Током Вучићевог гостовања на телевизији Пинк приказан је снимак како у Ректорат са
кесама пуним храном и пићем улази један од функционера Странке слободе и правде
Бранко Миљуш.

  

Упитан да ли то значи да они организују протесте Вучић је рекао: "То је сад као некаква
тајна велика".

  

"Све су то партијски активисти све су то Ђиласови и Јеремићеви (...) Малтретирају људе
да не могу да уђу у Ректорат", рекао је председник Србије и лидер владајуће Српске
напредне странке.
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Он је рекао да ти студенти желе да утичу на састав Владе и да Синиша Мали, чију смену
студенти траже, не мора да има било какву диплому, може да има и само основну школу
и да је то питање политичког избора, за шта одговара онај ко је тај избор направио.

  

Вучић је оценио да је циљ блокаде да се изазове пажња и додао да држава неће слати
полицију, као ни до сада.

  

Продаја оружја Саудијцима није кривично дело, залагаћу се да продамо још

  

Продаја оружја Саудијској Арабији је дозвољена и залагаћу се да што више оружја
продамо, изјавио је председник Србије Александар Вучић гостујући на ТВ Пинк.

  

Осврнувши се на оптужбе да је у продаји оружја, које купује по повлашћеној цени,
учествовао и Бранко Стефановић, отац министра унутрашњих послова Небојше
Стефановића, Вучић је позвао оне који о томе говоре да ако имају доказе да је
почињено кривично дело нека их доставе, а ако немају поручио им је да престану о томе
да причају.

  

Говорећи о наредним изборима, Вучић је рекао да су изборни услови у Србији данас
много бољи него 2012, чистији је бирачки списак, а опозиционе странке, како је казао,
лакше приступају медијима него 2012. године.

  

Вучић је додао да ће испунити све захтеве опозиције, уредити бирачке спискове и
финансирање странака, јер мисли да напредњаци могу да победе својим радом, платама
које примају запослени, новим путевима у Србији.

  

Он је позвао Радио-телевизију Србије да што више простора да опозиционим лидерима
да људи могу, како је истакао, да виде ту мржњу према њему и њихове идеје за решење
проблема на Косову.
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Председник Србије је поновио да ни он ни његова породица данас немају ништа више
него што је имао док је био у опозицији.

  

Ужасно тешка јесен по питању Косова

  

Вучић је оценио и Србију чека "ужасно тешка јесен" по питању Косова, а навео је и да
економија "иде у добром смеру".

  

Коментаришући одлуку приштинских власти да на парламентарним изборима 6. октобра
грађани могу да гласају само са косовским документима, Вучић је оценио да је суштина
такве политике Приштине да се Београд "ништа не пита".

  

"То значи да желе да избаце 3.500-4.000 гласова за Српску листу. Њима је суштина да
се Београд ништа не пита, а већ имају три своје листе међу Србима и биће добри према
њима док не добију међународно признање а онда ће ће бити: 'Срби, док год вас има
вше од пет одсто, угрожавате нас", навео је Вучић.

  

Вучић је оценио да економија Србије "иде у добром смеру" и додао да ће држава
"гледати" да најкасније до почетка децембра уплати пензионерима једнократну помоћ у
износу од 5.000 динара.

  

Директор школе у Барајеву није крив

  

Вучић је казао и да мисли да директор Средње школе у Барајеву где је пре неколико
дана забележено вршњачко насиље, није крив.

  

Он је упутио молбу свим запосленима у школама, али и родитељима, да се посвете деци.
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"Мислим да директор Средње школе у Барајеву није крив, а да све долази из куће.
Насиља је увек било, само сада може да се забележи камером. Снимци су ужасни, као
да је моје дете на њима", рекао је Вучић.

  

Он је рекао да је битна превенција и истакао "када штитимо туђу децу, штитимо своју
децу".

  

Вучић је, током гостовања на Пинку, оптужио опозицију да стоји иза блокаде Ректората
Универзитета у Београду о чему више можете читати у посебној вести.

  

Такође је критиковао бившег директора Коридора Србије Зорана Бабића што није лично
изјавио саучешће породици Станике Глигоријевић која је страдала у саобраћајној
несрећи на наплатној рампи Дољевац, када је у возило у којој се налазила ударио
аутомобил у којем је био Бабић.

  

(Пинк-Бета)
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