
Александар Вучић: Пребијање једног грађанина током блокаде у Борчи је брутално насиље које није виђено у Србији у последњих 10 година; За цену бензина не може много да се уради
уторак, 12 јун 2018 10:50

Нова Пазова -- Говорећи о протестима због велике цене горива који су блокирали
неколико градова у Србији, Вучић каже да се и он осећа кривим.

  

"'Вучићу, готов си' може на изборима, а противзаконитим притисцима неће моћи ништа",
рекао је Александар Вучић новинарима и истакао да је његов посао да осигура
сигурност и безбедност свих грађана Србије, а не да на будућност Србије утичу "битанге
и лопови, власници најскупљих аутомобила" који, каже, протесте организују на лажи да
Србија има најскупље гориво.

  

"Жив се једем што сам, као и обично, рекао пустите их да раде шта хоће и што сам тако
нешто јавно рекао", казао је председник Србије након отварања Лидл центра у Новој
Пазови.

  

Он је пребијање једног грађанина током блокаде на Зрењанинском путу у Борчи
окарактерисао као брутално насиље које није виђено у Србији у последњих 10 година.

 1 / 3



Александар Вучић: Пребијање једног грађанина током блокаде у Борчи је брутално насиље које није виђено у Србији у последњих 10 година; За цену бензина не може много да се уради
уторак, 12 јун 2018 10:50

"Жалосно је да неки то све желе да сакрију и прикажу као инцидент. Какав инцидент?
Човек је брутално пребијен јер је поставио питање зашто то радите. Ти људи су
спречили уставом загарантовану слободу кретања", рекао је Вучић. 

  

Према његовим речима, двојива од тројице мушкараца који су ухапшени због пребијања
једног грађанина, али и крађе његове торбице, кривично су гоњени. "Све неки фини
свет, будућност Србије...", прокоментарисао је Вучић. 

  

"Јел' то будућност Србије?", запитао је Вучић и додао да држава неће дозволити да
"битанге и лопови царују".

  

"Жив се једем што сам, као и обично, рекао пустите их да раде шта хоће и што сам тако
нешто јавно рекао", рекао је он и додао да ће, када је реч о протестима због цене
горива, надлежни органи радити у складу са законом и неће дозолити да се "туку и
пребијају људи, а да се сви праве да се десио инцидент".

  

За цену бензина не може много, за дизел ћемо видети

  

Говорећи о протестима због цене горива, председник Србије Александар Вучић рекао је
да око цене бензина не може много да се уради, али за цену дизела да.  Држава ће да
издвоји додатне ствари због пољопривредника, али не док се то тражи на улици. Ја не
подлежем притисцима ни Американцима, а нећу ни на улици", поручио је председник
Србије Александар Вучић.

  

Он је набројао је земље у којима је гориво скупље него у Србији:
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  "Албанија, са скоро двоструко нижим платама и пензијама, има значајно већу ценубензина. Аустрија, Кипар, Грчка, Малта, Црна Гора...26 земља има вишу цену бензинанего Србија“, рекао је он.  Према његовим речима, "нико у тим земљама није шокиран ценом бензина", и навео даод 46 европских земаља Србија има убедљиво најнижу цену електричне енергије.   "Жив се једем што сам, као и обично, рекао пустите их да раде шта хоће и што сам таконешто јавно рекао", казао је председник Србије након отварања Лидл центра у НовојПазови.   Како је рекао, о ценама бензина не може много да се уради, али је сагласан да трговциузимају велику маржу. Истакао је да ће Влада посебно разговарати о цени дизела.   Вучић је указао да су за шест претходних година акцизе увећане са 0,44 на 0,46 одсто.Трговачке марже су високе, приметио је председник, између 18 и 20 одсто и то јепростор за разговор државе са њима.  "На то питање ћемо да одговоримо суштински тек када наслини протести буду завршени,а биће завршени, хтео то неко или не“ , рекао је и додао да се туристи и путници бирајуалтернативне правце и да заобилазе Србију због блокирања ауто-пута.   Поновио је да ће држава издвојити средства око дизела, посебно збогпољопривредника.  Мислите да питање КиМ може да се реши без великих сила?  Нова Пазова -- Србија ради на наставку дијалога Београда и Приштине у истом формату,под окриљем ЕУ, али се тај проблем не може решити без великих сила, каже Вучић.  Одговарајући на питање новинара након отварања логистичког центра Лидла у НовојПазови о најави руског амбасадора у Србији да је могуће веће учешће Москве у дијалогуБеограда и Приштине, председник Србије каже да Србија преговара под окриљем ЕУ.  „Ми преговарамо под окриљем ЕУ. Што се нас тиче у истом формату, али ако неко мислида нешто тако важно може да се заврши, а да у томе не учествују САД и Русија, то нијереално“, рекао је Вучић.   Према његовим речима, уколико у том дијалогу учествују и САД онда мора и Русија којане признаје независност Косова.   „Ми смо спремни за наставак разговора, али за велика решења, решења која треба даобележе нашу будућност, миром и компромисом, за то морате да имате ЕУ али и великесиле САД, Русију и Кину“, рекао је Вучић и додао да је о свему томе већ причао с рускимпредседником Владимиром Путином, као и са руском амбасадором Чепурином иамбасадором САД у Србији Кајлом Скотом.  Нисам видео папир ЕУ  Упитан да ли постоји папир из ЕУ о предлогу коначног решења за Косово, Вучић је рекаода у форми папира из Европске уније до сада није видео ни нацрт нити предлогконачног споразума о нормализацији односа Београда и Приштине.   "Као папир ЕУ, нисам видео ни нацрт ни предлог. Видео сам неке друге које самодбацио... Када дође нешто озбиљно, ја ћу вас обавестити", рекао је Вучић новинарима уНовој Пазови.  Вучић позвао Србе: Не идите у војску Косова  Нова Пазова -- Председник Србије Александар Вучић позвао је данас косовске Србе дане ступају у такозвану војску Косова, чије се формирање најављује до краја године.  Вучић је новинарима у Новој Пазови рекао да Срби имају само једну војску и да је тоВојска Србије.  Он је рекао да постоји једно српско село из којег се један број људи пријавио у војскуКосова али да он апелује на њих да то не чине јер Косово нема право на формирањевојске.   Косовски премијер Рамуш Харадинај јуче је изјавио да ће косовска војска битиформирана до краја ове године и да је та формација добила поверење и Срба саКосова, односно да има и "омладине са севера" која се пријављује за служење у тојформацији.  (Агенције)  
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