
Александар Вучић: Са Ангелом Меркел ћу разговарати о КиМ и европском путу Србије; Мој брат Андреј нема везе са власником имања "Јовањица"; Молим чланова СНС да ми више не организују скупове подршке
четвртак, 05 децембар 2019 14:07

 Председник Србије Александар Вучић најавио да ће са немачком канцеларком Ангелом
Меркел разговарати пре свега о Косову и Метохији и европском путу Србије.

  Он ће, како је најављено, касније данас разговарати с Меркел телефоном.  

Вучић је, након отварања радова на Моравском аутопуту, упитан о чему ће разговарати
са канцеларком казао да ће свакако да помене КиМ, европски пут Србије, економску и
сваку другу билатералну сарадњу са Немачком.

  

Шта ће она мене да пита, то морате њу да питате“, додао је он.

  

Осврнуо се на јучерашње разговоре са председником Русије Владимиром Путином,
преневши да је са њим, на иницијативу шефа руске државе, у два или три наврата
разговарао насамо, али да садржај тих разговора не може да обелодањује.

  

"Могу да ми прете, али неће срушити путеве и фабрике"
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Опозиција претњама да ћу завршити као Александар Обреновић неће сруштити
изграђене аутопутеве и фабрике, поручио је данас председник Србије Александар
Вучић.

  

  

Он је истакао да је сигуран да грађани знају којим путем Србија иде.

  

Коментаришући нове претње које су му упућене на друштвеним мрежама и питање како
види то што су Бошко Обрадовић и његове присталице рекли да ће да заврши као
Александар Обреновић, рекао је да то неће променити чињеницу да су сада плате и
пензије веће него икада.

  

"Што се тиче ових што прете да ћу да завршим као Александар Обреновић или као
Александар Карађорђевић, пошто су вероватно сваког Александра нашли да је исто
завршио... један са мецима у себи, а другог смо јуначки онако изболи 52 пута, па га још
бацили преко терасе....Хоће ли тиме да сруше аутопутеве и чињеницу да су када су
отишли са власти оставили ненормалне дугове и фабрике пусте, а да данас отварамо

 2 / 4



Александар Вучић: Са Ангелом Меркел ћу разговарати о КиМ и европском путу Србије; Мој брат Андреј нема везе са власником имања "Јовањица"; Молим чланова СНС да ми више не организују скупове подршке
четвртак, 05 децембар 2019 14:07

фабрике у свим градовима", запитао је Вучић.

  

Они нека раде свој посао, немам проблем са тим, али сам уверен да градјани виде којим
путем иде Србија, поручио је председник.

  

"Они који граде путеве никога не мрзе"

  

Нећемо да гледамо у мете, већ у будућност, поручио је још Вучић и истакао да ће се већ
за три и по године стизати за само сат времена од Беорада до Дрине.

  

"Направили смо разлику између 'нишањења' и повезивања, између мржње и
пријатељства и рада, између насиља и елементарне пристојности", поручио је Вучић.
Нагласио је да они који граде путеве, фабрке и болнице и друго никога не мрзе већ воле
све људе, пошто раде за све људе.

  

"То је наша полтика и наш одговор једини који ћемо да имамо, јер знамо да је оних који
мрзе ипак много мање него оних који хоће пристојну Србију. Уврен сам да ћемо сваку
мржњу превладати и да ћемо много тога умети и успети да изградимо и ту нема стајања.
Ми нећемо гледамо у мете, хоћемо да гледамо у будућност", поручио је председник
Србије.

  

Вучић замолио чланове СНС-а да више не организују скупове подршке

  

Председник Србије и Српске напредне странке (СНС) Александар Вучић рекао је да
"није имао појма" о идеји чланова СНС да му организују скупове подршке у више градова
Србије и замолио их да то више не чине.
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  "Питали сте ме за окупљања које су организовали чланови СНС-а. Бескрајно сам имзахвалан. Нису ме питали и обавестили о томе, али то је показало да имају емоцију и дасу забринути за будућност. Нема потребе да то организују, не могу они мени ништа",рекао је Вучић после отварања радова на изградњи аутопута између Шапца и Руме.  Вучић је своје симпатизере позвао да остану у својим топлим домовима и да наставе дараде свој посао, а да ће победа доћи на изборима.  Према његовој оцени, нико не може да победи нечији рад. Вучић је као доказ својеенергије и активности испричао анегдоту у којој га је један бугарски пријатељ, видевшиколико он има дневно активности, упитао: "Братко, ракета ли си?"  Он је додао да се смеје када види политичке противнике који тврде да се против њихсвакодневно води кампања.  "Која, бре, хајка? Лјуди, па нисам ја вама стављао мету на чело, него ви мени. Али то суперверзне инверзије, на то можете само да се насмејете и ништа више", рекао је он.  У неколико градова у Србији организовани су скупови подршке Вучићу. Иако је лидерСНС-а данас рекао да их организују чланови те странке, повереник нишког СНС-анегирао је на скупу у том граду да та странка има било какве везе са протестом.  Говорећи о отварању радова на изградњи ауто-пута, Вучић је казао да је пре претгодина ова власт пред собом имала два пута - да се праве луди и постају богатији, идруги "да ради и много тога уради".  "Да се борите за земљу, да буде успешнија и народ задовољнији. Изабрали смо пут накојем су путеви, развој, раст, боља и уређена Србија. Ми смо направили разлику измеђунишањења и повезивања, између насиља и елементране пристојности", казао је Вучић.  "Часни Србин" Теодосијевић и "хохшатплер" Вокер  Председник Србије Александар Вучић поручио је да је "часни Србин из Звечана" ИванТодосијевић неправоснажно осуђен на две године затвора зато што је оно што сезбивало у Рачку назвао фабрикованим злочином, истичући да ће и он од данас свакидан то понављати.  "Понављам и ја сада да је то био фабриковани злочин, где је све фалсификовао онајбелосветски хохштаплер, лажов и преварант Вокер", рекао је Вучић новинарима уШапцу.  Он је подсетио да су у среду увече сви албански медији на Косову прогласили да јеумрла Силвана Арсовић, некадашња секретарица Оливера Ивановића.  "Ко зна какве су све то маниупулације око Оливера Ивановића", истакао је Вучић.  Он је рекао да би било добро да се наставе разгвори са делегацијом Приштине, иаконије оптимиста.  Председник Србије је најавио да ће данас разговарати са немачком канцеларкомАнгелом Меркел и да ће, поред европских интеграција и билатералне сарадње, темаразговора бити и Косово и Метохија.  "Ударају на породицу"  Председник Вучић поновио је да његов брат Андреј Вучић нема везе са власникомимања Јовањица, код Старе Пазове, али да његови противници знају само да мрзе, анемају никакве чињенице за своје оптужбе.  "Он нема везе са човеком из Јовањице. Где се и кад са њим чуо, зна ли неко, не зна јерсе то није догодило", рекао је Вучић поводом тврдњи из опозиције да се власник тогимања по хапшењу чуо са његовим братом.  Вучић је рекао да његови противници знају да га боли кад нападају његову породицу ипроглашавају их мафијашима.  "Шта је смисао афере Крушик? Лагали су да смо извозили мине у Украјину, па суговорили да Путин неће да ме прими, а поклонио је пушку, вероватно што не цениСрбију", казао је Вучић.  Наводећи да његови поротивници говоре како ће проћи као Александар Обреновић илиАлександар Карађорђевић, он је рекао да свакако не могу да "сруше изграђенеаутопутеве".  И ја понављам да је "Рачак" фабрикован, хоће ли нас све осудити?  Београд -- Вучић назвао застрашујућим то што је Иван Тодосијевић осуђен на две годинезатвора зато што је за злочин у Рачку рекао да је измишљен.  Председник Србије је тим поводом поручио да и он сам понавља да је то фабрикованизлочин и упитао да ли ће због тога све да нас осуде. "То је застрашујуће", рекао је Вучићновинарима у Шапцу и додао:  "Сви чланови Српске листе поновиће исто, и ја понављам сада - фабриковани злочин уРачку, где је све фалсификовао онај белосветски преварант, лопужа и хохштаплерВокер", рекао је Вучић.  Како каже, понављаће то сваки дан да види хоће ли све да нас осуде и хоће ли пробатида избришу истину, само зато што се то њима (у Приштини) не свиђа, те приметио да имје то главна вест.  Вучић је указао да су у Приштини синоћ у својим медијима прогласили мртвом СилвануАрсовић, бившу сарадницу убијеног Оливера Ивановића, против које је косовскоСпецијално тужилаштво подигло оптужницу за умешаност у то убиство, а која је збоглошег здравственог стања примљена на лечење у болницу у Косовској Митровици.  "Ко зна какве су то манипулације и шта су све покушали да ураде око убистава ОливераИвановића... Прогласили је мртвом, још говорећи како су је наши лекари убили. То сузастрашујуће ствари", истакао је Вучић.  (Агенције)  
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