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 БЕОГРАД - Председник Србије Александар Вучић најавио је да данас путује у Турску,
где ће разговарати са председником те земље Реџепом Тајипом Ердоганом.

  "Не морам да кажем колико су важни разговори са турским председником данас",
рекао је Вучић новинарима након свечане промоције нових припадника полиције.   

Не познајем нове лидере у Црној Гори

  

Вучић је рекао да Србија само жели да покаже бригу за свој народ у Црној Гори, што
нико не може да забрани, уз напомену да не познаје ниједног од три лидера нове
коалиције у тој земљи.
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Свим људима у Црној Гори желим све најбоље и ниједног од та три лидера не познајем,
осим можда Бечића, никад их у животу нисам видео и толико о томе колико сам желео
некога да контролишем, рекао је Вучић.

  

Вучић је нагласио и да никада није имао никакве пословне аранжмане са црногорским
председником Милом Ђукановићем, који је замолио кандидата за премијера Црне Горе
Здравка Кривокапића да све упозна са елементима сарадње њега и Ђукановића.

  

Мораће да призна да је говорио неистине, додао је Вучић.

  

Желимо нормалне односе са Црном Гором, врата Србије отоврена

  

Председник Вучић рекао је данас да Србија жели сарадњу и нормалне односе са Црном
Гором као и да су врата наше земље отворена за све људе из Црне Горе.

  

"Немамо ближег, то што они сви заједно желе да покажу амбасадорима у Подгорици,
како су далеко од Србије, како ће не знам шта све да ураде... Ми са тим немамо проблем.
Нека кажу и раде шта хоће, ми ћемо овде да будемо увек спремни да сачекамо браћу,
пријатеље из Црне Горе за сарадњу", рекао је Вучић.

  

Он је навео да су сва врата Србије у потпуности отворена за све људе из Црне Горе.

  

Кривокапић ће морати да призна да је говорио неистину

  

Вучић је позвао је данас Здравка Кривокапића да нас упозна што пре о свим елементима
наводне сарадње Вучића и председника Црне Горе Мила Ђукановића.
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"Посебно у пословним варијантама. И ја сам сигуран да ће он или рећи да је лагао или ће
донети доказе. Пошто знам да је немогуће да донесе доказе, као што знам да о томе
никада о томе нисмо ни причали, јер ја нисам бизнисмен већ напредак нашег народа",
навео је председник Србије.

  

Тако је одговорио на питање како коментарише то што је Кривокапић изрекао најгоре
ствари о њему, па чак и да је са председником Ђукановићем наводно у бизнису у
пројекту Београд на води.

  

"Мораће да призна Крвокапић да је говорио неистине", додао је Вучић.

  

Каже да то није једина неистина и да је много неистина о улози Србије у Црној Гори
изнео и Ђукановић.

  

"Ми на то не морамо да се осврћемо", додао је Вучић.
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Настављамо преговоре под окриљем ЕУ у најбољој вери

  

Вучић је поручио да ће Београд у најбољој вери наставити преговоре са Приштином под
окриљем Европске уније.

  

На питање да ли би Србији одговарало да САД преузме преговоре Београда и Приштине
и да ли је недавно у Вашингтону било речи о томе, Вучић је рекао да је то веома
комплексно, тешко и сложено питање на које данас, како каже, не би одговарао.

  

Истакао је, међутим, да се преговори и одлуком Уједињених нација воде под окриљем
ЕУ.

  

"И одлуком УН, и нећу да говорим ко је све на то утицао својевремено, преговори се воде
под окриљем ЕУ и у најбољој вери ћемо наставити преговоре под окриљем ЕУ", рекао је
Вучић.

  

Одговарајући на питања новинара о нападима у медијима на његову породицу, Вучић
каже да се пише да је његов брат власник свог земљишта у Војводини, а он нема ни
један ар плаца. "Молим вас, одведите ме на било какав плац мог брата. Неће ме нигде
одвести јер то не постоји. То је лаж", рекао је он.

  

Када вам кажу да идете на Косово, они који не знају ни где је Косово на карти,
знајте да сте урадили праву ствар и направили најбољи избор

  

Београд -- Председник Вучић на промоцији нових припадника полиције поручио да су
пред њима тешки одговорни задаци и да морају на себе да преузму бреме одговорности.

  

Стали сте у част и одбрану Србије и нема веће обавезе него да се брине о својој земљи.
Зато сте ви посебни, рекао је Александар Вучић.
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"Када вам кажу да идете на Косово, они који не знају ни где је Косово на карти, знајте
да сте урадили праву ствар и направили најбољи избор", поручио је председник Србије
младим полицајцима и најавио још већа улагања и бригу о том сектору.

  

Вучић је истакао да су полазници изабрали часно и дивно занимање, јер су стали уз
своју државу.

  

"Од данас ви сте и де факто и де јуре људи који брину о својој Србији. Нема нема никог
ко може да каже да му је прече и већа обавеза да брине о Србији. Зато сте посебни",
истакао је председник.

  

Он је указао да је у Србији најлакше за све критиковати државу, јер је, ма колико путева
и пруга је изграђено, или колико неко не плати порез, увек најлакше бити против
државе, док су припадници полиције ти који морају увек да буду уз своју државу.

  

"Ви ћете увек морати да трпите, у вас ће грађани увек имати поверерења, али нећете
бити омиљени", рекао је Вучић.

  

Он је истакао да је на држави да помогне, да сви они буду поносни на себе и да
обезбеде бољи живот.

  

"Наставићемо да побољшавмао животни стандарад припадника МУП, јер ви
представљате будућност, уверени да можете много да урадите за своју земљу", поручио
им је председник.

  

"Иако сте родитељима, вашим најближима, тек девојке и младићи, ви не смете више тако
да се осећате, јер су пред вама тешки одговорни задаци. Морате да преузмете на себе
бреме одговорности које нисте имали до сада", рекао је Вучић на свечаности у Макишу.

  (Агенције)  
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