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Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је изненађен саопштењем земаља
Квинте у ком су навели да су избори на северу Косова протекли мирно, али да
недостаци у изборном процесу који се односе на притиске на гласаче, неажуриране
бирачке спискове и ограничену политичку партиципацију покрећу питања о укупном
демократском процесу.

  

   Он је новинарима у Новом Саду казао и да "није ништа глупље прочитао".  

"Желим да им честитам на њиховој инвентивности. Ја ништа глупље у свом животу нисам
прочитао", рекао је Вучић.

  

 Он је негодовао због дела заједничког саопштења амбасада земаља Квинте
(Француске, Немачке, Италије, Велике Британије и САД) у ком подсећају на препоруке
посматрачке мисије ЕУ из 2017. и позивају на хитну примену тих препорука.
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Вучић је рекао да су све земље Квинте послале своје посматраче не би ли пронашле
некакву неправилност и грешку за које би оптужиле Србе, али да нису успели да нађу
ништа, па су зато у саопштењу морали да кажу да је било притисака 2017. године.

  

"Замислите ви мене питате нешто, а ја вам кажем али да вас подсетим 2017. године је
било супротно од тога. Каквог то смисла има", питао је Вучић.

  

Упитан да прокоментарише писање медија да су на изборе на северу изашли само они
који су имали некакав интерес, Вучић је упитао да ли је 25.000 људи имало лични
интерес и да је у изборима 19. маја учествовало више бирача него на претходним
изборима.

  

Вучић је рекао да опозиција нема други начин да објасни свој неуспех и то што је Српска
листа добила 22 одсто више у односу на прошле изборе.

  

Он је казао и да седница Скупштине о Косову није никакав трик.

  

Каже и да сваки дан слуша критике и оптужбе како не жели и нема храбрости да се
појави пред политичким противницима управо по питању Косова и Метохије.

  

"Кад одем да разговарам са представницима СПЦ, кажу: 'Што разговараш са црквом,
треба да идеш у парламент'. Онда кажем да долазим у парламент, да одговорим на
питања, да поднесем извештај, а онда кажу да је то сад трик. А какав трик", упитао је
Вучић.

  

Он је рекао да ће у петак у Београду са Српском листом отворено разговарати о свему.

  

"Ми морамо да са једне стране покажемо одлучност у жељи да опстанемо на својим
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вековним огњиштима, а са друге стране, морамо да покажемо и уздржаност, смиреност,
трпејивост и довољно памети коју нисмо увек, и у сваком историјском тренутку имали",
рекао је Вучић.

  

„МУП ће у Новом Саду спровести једну од жестоких акција удара на криминал“

  

Председник Србије Александар Вучић најавио је данас у Новом Саду да ће МУП у том
граду спровести једну од жестоких акција удара на криминал.

  

  

"Управо у овом граду где ћемо показати градјанима да можемо да их заштитимо од оних
који могу да угрозе будућност наше деце", рекао је Вучић на  свечаној промоцији 17. и 18.
класе полазника Центра за основну полицијску обуку и 4. класе полазника основне обуке
припадника ватрогасно спасилачких јединица и дипломираних студената
Криминалистичко-полицијског универзитета.

  

Он је рекао да држава модернизује и јача полицују и да то не чини ради репресије већ
ради безбедности градјана.

  

Вучић је рекао да је посао полицајца један од најважнијих и најлепших ствари за које
неко може да се одлучи и да ће држава улагати у даље МУП.
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Он је додао да су плате повећане и да ће бити још повећања, те да ће полицајци имати
гарантовану егзистенцију за себе и своју породицу, "јер они за Србију дају оно што је
наважније и најтеже дати".

  

  

  

Вучић је казао и да држава набавља најмодернију опрему да би се се обручунавали са
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потенцијалним терористима и криминалцима свих боја који мисле да је могуће продајући
дрогу да зарадјују велики новац.

    

"Наша полиција брине о градјанима и ми немамо право да на било који начин штедимо на
нашој полицији", рекао је Вучић.
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  После говора председника Србије на Тргу Слободе у Новом Саду пред бројнимприсутнима одржан је дефиле и показне вежбе припадника МУП-а.  (Бета)  
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