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 Председник Србије Александар Вучић истакао је да је увек спреман за разговоре о свим
компромисним решењима и да га понуди нашем народу.

  Он је истакао и да то није на видику по питању Косова и Метохије.  

Одговарајући на питање новинара шта се догодило од прошлог боравка у Краљеву, када
је најавио да ће представити грађанима решење за Косово, а потом, недавно, рекао да је
његова политика доживела пораз, Вучић је казао да је оно што је мислио да је могло
да буде решење наишло на опште противљење јавности у Србији. 

  

„Како оних који су за целокупно независно Косово, тако и оних јунака који су
довели до независног Косова, који су од једном постали велики храбри хероји,
иако не иду у Косовску Митровицу, Зубин Поток, који више воле да се сликају по
Њујорку и Лондону, да своју децу шаљу тамо... Не причам о онима који су отишли
трбухом за хлебом, већ о оним бахатим који то раде да би тамо могли да уживају и
живе много боље од свих, не наших грађана, већ и људи који живе у тим земљама“,
рекао је Вучић. 

  

Каже да је на то навикао и научио, али да му је жао и тешко због тога. 
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„Мислим да је моја идеја за компромисним решењем била много боља за будућност
Србије. То ћете процењивати за 15 или 20 година“, нагласио је он. 

  

Казао је да ће, ако се било шта догоди у међувремену, било када, он опет изаћи пред
народ и то рећи. 

  

„У овом тренутку немам шта бих могао да кажем. Мислим да је то фер и одговоран
приступ“, рекао је он. 

  

Вучић је констатовао да народ практично каже да цело Косово треба да остане
овако, да нам требају границе на Јарињу и Брњаку. 

  

„Ако народ тако каже, шта ћу. Не могу ја против воље народа, морате да се
сагластите и поштујете вољу грађана. Али, желим да народ зампати да сам био за
другачије решење, па ће се неко у народу сетити за 20 година да смо могли више и
боље. Већина неће, јер људи не признају своје грешке, а туђе на рабош, мере са
невероватном лакоћом“, констатовао је он.

  

Опозиција неће добити изборе ни 2020. ни 2024. године

  

Председник Србије Александар Вучић поручио је данас да опозиција неће добити
изборе ни 2020, ни 2024. године.

  

"Неће добити изборе ни 2024. За 2028. још не могу да предвидим, али моћи ћу за
две године и то да кажем", рекао је Вучић новинарима у Краљеву, одговарајући на
питања новинара о различиутим наводима представника опозиције.

  

Вучић је рекао да је опозиција у стању да критикује посланика владајуће коалиције

 2 / 7



Александар Вучић: Ако народ каже да цело Косово треба да остане овако и да нам требају границе на Јарињу и Брњаку, не могу ја против воље народа; Опозиција неће добити изборе ни 2020. ни 2024. године
четвртак, 11 октобар 2018 18:19

Владимира Маринковића због изјаве о фабрици у Куршумлији, а да су у стању да говоре
о силовању председнице владе и да то нико не осуди.

  

Не говоре ни о томе како су пред изборе 2012. године отворили фабрику у Куршумлији,
која је одмах потом и затворена, каже Вучић.

  

Председник је рекао да нема информације о фабрици о којој је говорио Маринковић, али
да зна да у том граду постоје фабрике из доба владавине актуелне опозиције, које су
сада затворене.

  

"Маринковићева изјава није разлог за осуду, већ они који су разорили индустријско
Краљево, Ниш, Трстеник, градове који су били индустријско срце Србије, а ниједну
фабрику нису довели", рекао је Вучић.
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Коментаришући критике СДС-а да је изјавама о телевизији "Пинк" прекршио закон и
надлежности, Вучић је рекао да је само одговарао на питања новинара, јер у супротном
не би ни поменуо опозицију.

  

"Они за мене нису интересантни, ни народу, никоме. Суштина је у томе да је један од
њих био власник Пинка до пре неколико дана, десет одсто су Ђилас и Шолак били
власници Пинка. Док су били власници, био је добар, док трпају у своје џепове, добар је,
кад пара за њих нема, хајде да затворимо", рекао је Вучић.

  

Он је истакао да опозиција неће ништа гасити у Србији, да свако има право да ради и да
сви новинари и њему могу да постављају питања, без озбира из којег медија долазе и да
ли тај медиј води кампању против њега, као што, каже, чине Ђиласови и Шолакови
медији.

  

Вучић је рекао и да се не плаши опозиције и да између Лутовца и Обрадовића нема
никакве разлике.
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Никада више нисмо улагали у капиталне инвестиције

  

Коментаришући критике Фискалног савета да је потребно да се више улаже у јавне
инвестиције у земљи, председник Србије Александар Вучић рекао је да се никада више
није улагало у тај сектор, али да је Савет "можда ту чак и у праву".

  

На питање новинара како коментарише изјаве појединих аналитичара да је добро да се
запошљавају нови људи, али да ће због доласка великих трговинских ланаца попут
Лидла многи остати без посла, Вучић је упитао:

  

"А, шта ја на то да кажем? Ево, и Фискални савет је дао све најбоље оцене".

  

Говорећи о недавној замерци Фискалног савета да је потребно више улагати у јавне
инвестиције, Вучић је рекао:

  

"Ево, кажу да треба више да се улаже, да се мање повећавају плате и пензије, а да се
више улаже у јавне инвестиције. Ми никада више нисмо улагали у капиталне
инвестиције, можда је Савет ту чак и у праву", казао је председник и похвалио "оштрину"
Фискалног савета.

  

Једна од тема о којој је говорио Фискални савет је била и тема заштите животне
средине и екологија, јер у том сектору може да се постигне значајан раст.

  

"Може, али ја се жив поједох да вам искрено кажем када радимо фајндинг тарифе".

  

Објашњава да, када се из Колубаре из Костолца добије угаљ, Србија "направи цену"
струје која је најјефтинија у Европи - 4,5 евроценти по киловату.
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Затим, наводи, Србија због европских регулатива мора да се обавеже да плати девет
евроценти по киловату.

  

"Жив се поједох. То је иста струја, људи, киловат струје је киловат струје, а ми морамо
дупло више да платимо".

  

Каже да је срећан због изградње ветрогенератора у Банату, али указује да је "то много,
много, скупо плаћено".

  

"Ако све тако у тим оквирима треба толико скупо да платимо, срећан сам што нисам у
влади и што могу само да гледам са стране, да вам искрено кажем, ја сам за овакве
ствари, за фабрике за запошљавање људи, за борбу за будућност, за нова радна места".

  

Подсећа да је на отварању Лидла видео много младих мајки и девојака, које су добиле
посао.

  

"И да се не радујем за 1.600 новозапослених? Како да се не радујем? Како да се не
радујем за пет хиљада људи овде? Живим за ово, радим за ово", рекао је Вучић.

  

Каже да је много тога претходило да би се оваква фабрика отворила, од обилажења
хеликоптером терена и тражење погодне локације, до добијања дозола на време.

  

"Ви мислите то тако пало са неба, дошла фабрика.Па што није дошла 20 година, што није
дошла 30 година. Па није, то је озбиљан и тежак посао", рекао је Вучић.

  

Враћамо Kраљево на мапу индустријских центара

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је на свечаности поводом изградње
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четврте немачке фабрике Леони, да данас почињемо да враћамо Kраљево на мапу
индустријских центара Србије.

  

(Танјуг)
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