
Александар Вучић: Скинуо сам ознаку тајности са докумената у складу са њиховим Уставом и законима; Нападају ме јер брину шта бих још о њима могао да изнесем
субота, 03 август 2019 11:56

Председник Александар Вучић изјавио је да је одлуку о скидању ознаке тајности са
докумената који се тичу прислушкивања донео у складу са законом и да је то
учинио само са оних докумената који се тичу њега. „Рекао сам истину, чист сам као
суза и деловао сам у свему у складу са њиховим Уставом и законима“, рекао је
председник Александар Вучић.

  

  

"То сам урадио у складу са законом, са чланом 26, а има их више. Уосталом, не пада
ми на памет да се било коме правдам. И да тих чланова нема, ја бих то урадио",
рекао је Вучић новинарима на Тргу Републике у Београду и подсетио да је он
једини непосредно изабрани представник грађана, од којег нико није добио више
гласова.

  

"Ја сам једини изабран непосредно. Донео сам одлуку на основу њиховог Устава и

 1 / 5



Александар Вучић: Скинуо сам ознаку тајности са докумената у складу са њиховим Уставом и законима; Нападају ме јер брину шта бих још о њима могао да изнесем
субота, 03 август 2019 11:56

закона. Имам право да скинем ознаке тајности било ког степена за акте које сматрам да
су од јавног интереса“, објаснио је председник.

  

Вучић је рекао да никога није оштетио објављујући документа, и да је све обавестио да
ће изговорити њихова имена, те да оне, које није добио, није ни помињао.

  

"Плаше се да бих могао да скинем ознаку тајности и са папира који се тичу њих"

  

Вучић је рекао да га представници опозиције нападају што је на телевизији показивао
документе са ознакама тајности "јер се плаше да би он могао да скине ту ознаку и на
папирима који се тичу њих".

  
  

Они мене нападају јер брину шта бих још могао да изнесем у јавности о њима

    

"Они мене нападају јер брину шта бих још могао да изнесем у јавности о њима. Ја то
нисам урадио. Ни посредно, дошаптавајући новинарима, никада. Урадио сам то
само у свом случају да бих показао о каквим лажовима је реч", рекао је он.

  

Он је рекао да је изненађен што нико после тог презентовања докумената није упитао
како је могуће да су службе прислушкивала њега, већ се прича само о томе да је
показивао документа са ознаком тајности.

  

"Нема прислушкивања Ђиласа и Јеремића"

  

Председник је негирао да српске службе прислушкују опозиционе лидере Драгана
Ђиласа или Вука Јеремића и да они то тврде како би суштину приче скренули на другу
страну.
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Он је рекао да, док је био координатор служби безбедности, никада у новинама нису
објављивани транскрипти, "за разлику од времена владавине демократа када је на
дневном нивоу 10-20 транскрипата било објављивано по разним новинама".

  

  

"Говоре о урушавању институција они у чије време нема ниједне инстутиције која
није била урушена - од војске до цркве, где су из БИА давали по новинама ко је
педофил, а ко није. А о уништавању свих наших служби и о уништавању парламента
да не говорим", рекао је он.

  

"Неки праве да не разумеју шта је демократија" 

  

На тврдње да је имао контраобавештајну заштиту 1995, Вучић је опозицији поручио да се
зна у чијим је рукама била служба у то време, у рукама Милошевића и његових
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сарадника, и ниједну другу партију нису третирали. 

  

"Када сам показао шта су урадили, ниједна невладина организација и медиј није рекао 'је
л' то могуће, да су се дрзнули, пратили и прислушкивали Вучића', а да данас кажу
прислушкује их неко. Нико не прислушкује ни Ђиласа, ни Јеремића. Суштина је у томе да
када их ухватите у лажи они пређу на другу причу која је само њима интересантна",
рекао је он.

  

"Рекли су да сам на мерама због веза са криминалцима, а БИА никакве такве
информације нема. Погледао сам и закључке и не видим поминање криминалаца,
помиње се једино Бојан Пајтић. Ја сам мислио да је реч о Петру Панићу, дугогодишњем
шефу обезбеђења код радикала, па да ме због тога повезују с тим круговима. Али они су
на основу општег говора који је одржао Шешељ покренули саслушање како би пратили
разговоре између мене и Шешеља који је био у Хагу", објаснио је он.

  

Вучић је рекао да то показује у колико лицемерном друштву живимо и како се неки праве
да не разумеју шта је демократија, и шта треба чинити да она функционише.
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  Рекао је да је "чист као суза" и да они треба добро да размисле да ли и они јесу.  "Задовољан сам свиме што сам радио", додао је он указујући да су и Горана Весићаокарактерисали као екстремисту само што је изашао из странке.  Вучић је негирао тврдње лидера Српске радикалне странке Војислава Шешеља да је онсвојевремено купио опрему за прислушкивање како би слушао своје политичкепротивнике.  "Тадић би требало да се стиди својих речи"    Тадић све пратио из приватног прислушног центра који у Председништву    Вучић је негирао да се састајао са страним обавештајцима док је био у опозицији, већ су,како је рекао, у питању били "први секретари и заменици амбасадора".  Он је, коментаришући конференцију за новинаре бившег председника Србије БорисаТадића, рекао, да Тадић "треба да се стиди својих речи, с обзиром на то да се он са тимљудима састајао много више".  Казао је и да је Тадић "све то пратио из приватног прислушног центра који се налазио уПредседништву", да би потом био премештен "на један сплав".  Важно да се говори слободно  Упитан за коментар о предлогу једне посланице да се поново уведе вербални деликт,Вучић је истакао да ће увек да буде против тога, јер је, каже, његов принцип да се бориречима и зато је против сваког вербалног деликта и ускраћивања права на другачијемишњење, реч и окупљање.  "Важно је да људи говоре све што мисле, како год хоће и како хоће", рекао је Вучић.  Он је додао да нико не може да промени истину коју он говори, а да је то управо највећипроблем дела опозиције.  Помоћи ћемо у санирању штете од града  Председник Александар Вучић изјавио је да ће се помоћи пољопривредницима који супретрпели штету од града током јучерашњег и јутрошњег невремена.  Вучић је, током обиласка радова на београдском Тргу републике, изразио задовољствошто је киша престала да пада, пре свега због грађана у унутрашњости земље, који супретрпели штету.  "Видећемо како да помогнемо у санирању штете од града", подвукао је Вучић.  Он је констатовао да је, срећом, малина већ обрана, али да ће невреме оставитипроблеме на засадима за следећу годину.  "Али, видећемо како да, са новим садницама, Министарство пољопривреде помогне пресвега, малинарима и свима који су претрпели велика оштећења јуче и јутрос", поновио јеВучић.  Само чекам да чујем да Грачаница није Милутинова  Покушаћемо да заштитимо Српску православну цркву на Kосову и Метохији, њенуимовину и светиње, поручио је данас председник Србије Александар Вучић.  На питање може ли Србија да учини било шта да спречи отимање српских светиња наKиМ, а поводом последњег случаја служења католичке мисе у православној црквиСветог Николе на Новом Брду, Вучић је констатовао да то чак није ни злоупотреба вере,већ посао за Еулекс и међународне организације.  Председник је навео да је и у Бриселу, током преговора, инсистирао на томе да, шта годда буде, мора званично да пише СПЦ Београд, да би се спречило да се на KиМ спроводеидеје прављења неке нове православне цркве, као што се, каже, данас дешава у ЦрнојГори и на неким другим просторима.  "Покушаћемо да заштитимо СПЦ, њену имовину, светиње и све друго, а на међународнојзаједници је да нам то објасни", истакао је Вучић.  А, онда ће се, примећује, чути чудесни коментари како би Албанцима требало даприпадну Дечани, како су то градили Гаши.  "Само чекам да за Грачаницну чујем да није краља Милутина, него неког од великихалбанских јунака", рекао је Вучић.  Не желим да се мешам у политичка збивања у Приштини  Председник Србије Александар Вучић рекао је данас да зна шта се дешава наполитичкој сцени у Приштини, али да не жели да се меша.    "Очигледно је да је ту сада дошло до додатних ломова у једној од њихових највећихпартија. Данас је важан избор да видимо да ли ће бити Љуфти Хазири или ИсаМустафа, али ја не бих да говорим зашто је све то важно. Србија прати све што се збива,па ћемо да видимо како ће све то да изгледа у наредним данима", рекао је Вучић напитање да прокоментарише политичку ситуацију у Приштини.  Kако је додао, не жели да се меша у интерне албанске односе.  (Н1, Танјуг)  
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