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Београд -- Председник Србије је на ТВ Прва рекао и да потези Приштине не доприносе
решавању тензија, као и да ће ићи у Брисел да изнесе све са чиме се Србија суочава.

  

  

Једна од првих тема била је зашто се замерио Хрватима.

  

- Моја старија деца, колико их познајем, мислим да неће ићи у Хрватску на море. За
Вукана се надам да ће размишљати другачије. Не схватам шта сам лоше урадио тиме што
сам само тражио да одем у Јасеновац и положим цвет. Они су ми рекли: "Еј, па није ти то
одлазак на летовање". Оне куће у Чипуљићима спаљене које сте видели, ту је била и
кафана Вучића и продавница и ја сам ту много времена проводио као мали и волео сам
тамо да идем. Они су бирали угледне породице. Спалили су и цркву. Чувао сам се да не
будем превише емотиван и да не реагујем тако, већ као председник. Никада у животу
нећу отићи на море у Хрватску - рекао је Вучић  и додао:
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Ја сам се шокирао што ми немамо Улицу јасеновачких жртава. Нико није смео филм да
снима, осим Гаге Антонијевића. Њима у Хрватској су хероји они који су убијали децу на
Петровачкој цести. Свака част за то херојство, страшни су хероји.

  

СаучешћеАбазовићу и Ђукановићу

  

- Желим да изразим саучешће и господину Абазовићу и Ђукановићу, за разлику од њих.
Ја желим да изразим саучешће народу Црне Горе због незапамћеног злочина који се
десио на Цетињу - рекао је Вучић.

  

О таблицама и увођењу "косовских" личних карата

  

- Ја идем два три пута годишње на КиМ и мени то није проблем, али да Србима који
сваки дан иду тамо-вамо уводите папире, е па то не може. Американци се понашају
неодговорно, Косово је њихово чедо и то није ништа чудно. Они мисле да Срби немају
ништа на КиМ. Знамо имена између шест и десет лица за које мисле да су носиоци
отпора и које планирају да ликвидирају. Наравно, они и то правдају криминалом. И није
им јасно како ми то све знамо. Србин да се са каменом слика, он је криминалац,
терориста и не знам шта још. Он по резолуцији 12 44 живи на територији своје земље,
Србије, али џаба. Они ће наставити са својим акцијама и неће се умирити док не заврше
Север Косова. Рекао сам им, на силу можете све, већ сте пола урадили, наставите. Али
нећемо дозволити погром нашег народа. Ја да вређам овог мученог Куртија који од
фабрика има Ауто вар, стварно нећу. Смеју се нашим тракторима, кад год дође време
"Олује", прете нам да ћемо опет на тракторима да бежимо. Трактори су само доказ
колико су обичног српског сељака и човека склањали са његове земље. Не туђе, његове
на којој је живео. 

  

Шта смо добили од одлагања до 1. септембра, не могу да вам кажем. Важно је да
одложите несрећу и трагедију, бар један дан. Видећемо. Битно је да очувамо мир и да
нам се народ не враћа у колонама.

  

"Ја у Брисел идем са дорбом вољом да им покажем све опасности и изазове са комија се
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суочавамо. Они хоће да укину КМ табле, њихов је једини циљ то, није ни да буду
прихваћене њихове само, него да се укину ове, а на то немају никакву право", рекао је.

  

"Као и то да тражите декларацију онима који имају српску личну карту, а живе на
Косову, то могу за оне који не живе на КиМ али за Србе који живе тамо - е, па то не
може. Они могу на силу заједно са НАТО да спроведу шта год хоће", казао је.

  

"Албанци се понашају неодговорно, као и њихове заштитнице, они су сад у шоку како ја
знам да су они померали јединице. Је л ви ставрно мислите да ја хоћу да измислим да
они хоће да ликвидирају наше људе на северу. Па то је речено на ниховом састанку. Они
сада гледају како да сазнају како ја то знам", објаснио је Вучић.

  

"Ја сам са тим изашао у јавност да бих то спречио, али не верујем да сам успео у томе.
Они се неће умирити док не заврше север Косова, они мисле да су све остало
завршлили. Ми нећемо дозволити погром нашег народа. Све остало можете на силу. Ја
да вређам овог мученог Куртија стварно нисам у стању... Ми чинимо све да одржимо
мир, готово по сваку цену, осим у случају да не крене погром и протеривање нашег
народа. Смеју се нашим тракторима, пошто су они ваљда много храбри", рекао је.

  

Чека нас паклена јесен

  

- Од 15. септембра нам следи ужас и паклена јесен у свету. Цена струје, фјучерси расте
као луда. Гас је поново скочио. Не разумете, то није нормално. То су цене које су по
седам и осам пута веће од нормалних цена. Немачка је донела одлуку да температура ни
у једном стану не може да буде виша од 19 степени. Ми морамо да гледамо Немачку, они
су озбиљна земља. Ми за сада немамо проблем са гасом. Са струјом имамо, али ако
обезбедимо да нам вишак гаса производи електричну енергију, онда смо на коњу.
Правимо све те математике и гимнастике да обезбедимо све. 

  

Пољопривредници делимично у праву

  

- Пољопривредници су делимично у праву, то су већином поштени људи. Јесте ли видели
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нове фергусоне у Новом Саду, субвенционисане? И мени је то драго. Они се жале на
цену ђубрива, знате од чега зависи, па од цене гаса. Ја сам донео извештај из НИС-а,
знате шта овде пише? Да је око 70 одсто купљеног горива шверцовано. Дакле дођу
пољопривредници, купују по повољнијим, нижим ценама, а потом то гориво заврши на
црном тржишту. Не ради то поштен народ. То раде шверцери. Хоћу да им кажем, волите
своју државу, немам квадратни метар пешкира у Хрватској, немам га ни у Цириху нити
било где. Људи, не мора сваки протест да буде да ми морамо да попустимо. Не могу да
поднесем више. Нико неће да плаћа порез и да издаје фискалне рачуне. Ја ово нисам
морао да кажем, видећете колико је људи ове године ишло на море, никад више. Па
немогуће да иду, а да не живе боље. Тај протест ће се завршити, делимично ће бити
задовољни, делимично незадовољни. Ово што им је сада већ понуђено, нама оде 30
милиона евра из касе.

  

Не кажем да су то само пољопривредници, већ преваранти. И сви хоће да ударају
на државу, али морамо да је бранимо

  

- Не кажем да су то само пољопривредници, већ преваранти. И сви хоће да ударају на
државу, али морамо да је бранимо. Говорим вам сушту истину. Ви кажете лако је
изградити ауто-пут. Ево донео сам податке. Прво морамо да спроведемо
експропријацију. Е сада, ви имате плац, и ми туда правимо ауто-пут. И сада је то
пољопривредно земљиште, и пријавили сте то, ево показаћу вам стотине примера. И на
основу тога плаћате порез. Вредност тог земљишта је процењена на 10.000 евра, и ви на
то плаћате порез на имовину. И десет година сте плаћали, и нисте се бунили. А када
дође држава и нуди 10 одсто више, ви тражите 10 пута већу цену - објаснио је он.

  

Вучић је запитао како да се реши то питање, и упозорио да се многи људи незадовољни
ценом обраћају политичарима како би правили протесте.

  

- Чекајте бре људи, па Милош Велики нам је до сада спасио 80 људи. Апелујем на људе
да воле своју државу. Да немамо маћехински однос према њој, само да је волимо. И да
разумемо да није сваки протест нешто што морамо обавезно да подржимо. Некада су
људи у праву, некада је истина на средини. Ја не могу да поднесем више растурање
државе и да нико неће да плати порез и издаје фискалне рачуне - нагласио је
председник. 

  

Кандидати за премијера Србије
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- Могуће да ће један кандидат бити предложен од коалиционих партнера, а из наше
странке, могуће да ће бити још неки, али биће Милош Вучевић и Ана Брнабић.
Задовољан сам Аниним радом, али то не зависи само од мене. Што се министара тиче, не
знам имена заиста, али волео бих да видим тога из страних амбасада ко би смео да ми
каже да неко треба или не треба да буде министар.

  

Вређање Ане Брнабић

  

- Епископ Никанор је извређао себе и унизио нашу цркву много више него што је то икада
учинила Ана Брнабић или било ко други. Да ви кажете да је брат Ане Брнабић правио
дете Ани Брнабић. Зар вас није бар мало срамота? Да кажете да јој је деда био усташа.
Да, један од четворо деда и баба је био Хрват, није био усташа, био је Хрват. Шта је ту
проблем? Што се тиче геј параде или педербала што неки кажу, никада нисам
учествовао и подржавао тако нешто, да ли ће бити тога ове године код нас, видећемо,
зависи од процена безбедносне ситуације. Али да ли ће неко да шета, шта вам то смета?
Идите тај дан на излет на Авалу.

  

Не бих летовао у Хрватској

  

Председник Вучић је, упитан какав проблем има са хрватским приморјем, и да ли зна
колико људи из Србије летује тамо, рекао да зна да је то више десетина хиљаде људи
сваке године.

  

Председник Вучић је упитао чиме се тим људима замера - да ли је држава њима
забранила нешто, или тим људима урадила нешто, тиме што је рекао да он не би тамо да
летује.

  

"Они већ летују тамо и свој став су показали. Зашто мени браните да искажем свој став?
Не смем да мислим, да имам свој став, да нешто не желим што неко жели и хоће? То је
суштина једног слободног и демократског друштва", поручио је председник Вучић.
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Истакао је да се не замера никоме, али да не мисли да је потребно да буде тај који ће да
се додворава људима иако то раде готово сви политичари.

  

"Који год протест да се догоди сви подржавају. И Броза погледајте, рекао је "студенти
су у праву". Нити су студенти знали шта су тражили нити он. Похвалиш неког, помилујеш
по глави и наставиш", рекао је председник Вучић.

  

Председник Вучић је рекао да би волео да нема ниједан разлог да не оде на хрватско
приморје.

  

"Можда ти разлози нису рационалне природе. Можда ће се нешто променити али не код
мене. За мог живота одлуку да променим нећу. Моја старија деца, знајући их обоје,
тешко да ће желети тамо да иду на одмор. За Вукана се надам да ће другачије гледати
на ствари, да ће многе ствари да се промене", рекао је председник Вучић.

  

Рекао је да чак и није знао за одбијање његове посете Јасеновцу, када су му рекли да то
није одлазак на море, а он није хтео на море већ да ода пошту српским страдалницима.

  

"Што да се љуте грађани који су на мору, да кажем да је метар квадратни пешкира
важнији од магнум кримена у Јасеновцу, да би од неког добио десет гласова више? Да
ли то треба да буде политика председника Србије? Ја то не могу да променим",
подвукао је председник Вучић.

  

Подсетио је да је његов отац рођен као посмрче, који је рођен у септембру, а уписали су
му октобар, када се родео код Црквенца, где су му одвели мајку.

  

"Ја сам био везан за моју баку, проводио сам много времена у Чипуљићу, ту сам радио
најпре. Међу оним спаљеним кућама била је једна кафана која је припадала Вучићима, и
увек бих на лето ту радио. Све су то они у једној ноћи спалили. Ишли тачно по угледним
породицама као и 1941. године. Цркву су спалили четири пута", подсетио је председник
Вучић.
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Међутим истиче да никада не уноси личне ствари у политику.

  

Председник Вучић је рекао да је кампања против њега у Хрватској кренула када је први
пут тражио да иде у Јасеновац, али други разлог је Петровачка цеста (тужба против
пилота који су бомбардовали избегличку колону) , јер Хрватска хоће "Олују" да
представи као чисту, легитимну акцију, али у њој је убијено шесторо српске деце.

  

"Изашли су са тим без стида и срама да кажу да је то Вучићева провокација. За све сам
им ја крив", додао је председник Вучић.

  

Председник Вучић је рекао да не би желео да има лошије односе са Хрватском, али они
тврде да је захтев за одлазак у Јасеновац и оптужница за Петровачку цесту страшна
провокација.

  

"Моје ће бити да радим на томе да градимо боље односе са Хрватском. Мој став је лични
да нећу ићи на море у Хрватску", поновио је председник Вучић.
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  Војним лицима од 1. јануара плате веће за 25 одсто  Председник Вучић најавио је да ће од 1.јануара наредне године плате војним лицимабити веће за 25 одсто.  "Што се војске тиче, имам изванредну вест за војна лица, за војнике, разводнике,десетаре, подофицире, официре, војнике по уговору, од 1. јануара следи повећање од25 одсто", рекао је председник Вучић.  То је, како је рекао, у оваквим условима, треће године узастопне кризе, због ковида иратова, "невероватно повећање".  "То значи да ко данас има плату од 60.000, попут водника, имаће 75.000 динара. Нагодишњем нивоу, то су три плате више, то је огромно повећање", рекао је председникВучић.  Председник Вучић је рекао да држава тиме жели да побољша попуњеност војске.  "Слаба нам је попуњеност прве и друге бригаде, Београд и Војводина нам у том смислуне постоје, ту је врло ниска попуњеност. Југ Србије нам попуњава војску, трећа ичетврта бригаде, од Врања до Краљева, то нам је војска", рекао је председник Вучић.  Циљ је, каже, да људи виде да и у војсци могу да буду добро плаћени.  Наша војска мора бити јача  Председник Вучић рекао је да Војска Србије мора да јача и да више неће у техничком итехнолошком смислу бити "врећа за ударање" као 1998. и 1999. године.  Председник Вучић је на питање о извештају америчког сајта "Глобал фирепоwер" да јесрпска војска најмоћнија у региону приметио да при томе нису урачунали све оно што јеод оружја већ купљено.  Председник Вучић је указао да трка у наоружавању траје од 1945. на овамо и насветском нивоу побеђује онај ко има оружје.  На питање о томе да се у региону не гледа благонаклоно што Србија више улаже у војскукаже да га није брига како на то гледају други и да је он дужан да полаже рачуне нашемнароду.  "Зашто се сви они наоружавају и по 30 посто одвајају из њихових фабрика да не иде натржиште", упитао је председник Вучић.  На питање о увођењу обавезног војног рока председник Вучић рекао је да ће та одлукабити пред народном скупштином као и да ће он то да подржи. Сматра и да треба да будекратак војни рок , између три и четири месеца, не годину дана као раније.  "Нагласак се мора ставити на војску, здравство, инвестиције, да се реиндустријализујеземља и енергетика, и да су то четири стуба за наредни период", истакао је председникВучић.  (Агенције)  
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