
Александар Вучић: То у машти нечијој ми имамо нешто на КиМ и треба нешто да добијемо, али ништа нико неће да нам нуди
петак, 11 октобар 2019 13:42

 Ковин -- Нико нам не нуди ништа по питању Косова и Метохије, неће да нам дају ништа,
рекао је председник Александар Вучић.

  
  

Нико нам не нуди поделу, нико нам не нуди ништа. Неће да нам дају ништа

    

"Нико нам не нуди поделу, нико нам не нуди ништа. Неће да нам дају ништа", рекао је
Вучић новинарима у Ковину, на питање да ли је од изасланика председника САД
Ричарда Гренела добио уверавања да ће бити укинуте таксе и да ли ће од Србије бити
тражено нешто за узврат, те да ли је било речи о подели.

  

Он је рекао и да оне земље које су признале Косово желе да виде Србију без Косова.
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То у машти нечијој ми имамо нешто и треба нешто да добијемо, али ништа нико неће да
нам нуди, то да имате у виду

    

"То у машти нечијој ми имамо нешто и треба нешто да добијемо, али ништа нико
неће да нам нуди, то да имате у виду", рекао је Вучић.

  

Он је истакао да му седам година нико ништа не нуди кад је реч о косовском питању и
истакао да ни САД, која је признала независност Косова, неће да промени свој став.

  

Вучић је у Ковину нагласио да “треба разумети тежину позиције Србије” и да “не треба
лагати народ” да је “наша позиција лакша” него што јесте. Он је рекао да “сви упорно
понављају да је он издајник” и да је “доведен (на власт) да нешто потпише” у вези с
Косовом.

  

“Сви кажу да сам обећао да ћу да потпишем, а шта да потпишем - ништа”, навео је Вучић.

  

"Позивам грађане да ме смене и ако мисле да је боље, доведу неког другог који ће
псовати мајку свакоме државнику из земље која је признала Косово"

  

Он је позвао “грађане да га смене” и да, “ако мисле да је боље”, доведу неког другог “ко
ће псовати мајку свакоме државнику из земље која је признала Косово”.
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  Вучић је рекао да “нико неће” компромис који он нуди, као и да је компромис одбацио ипобедник косовских избора Аљбин Курти.  Он је оценио да је Курти “још снажније наставља политику” одлазећег премијера РамушаХарадинаја што за косовске Србе “није добра порука”. Вучић је рекао да се политикаПриштине своди на то да Србију и Србе који сарађују с Београдом избаце изинституција.  Одговарајући на питања о изјавама из Приштине да не желе министра из Српске листе,Вучић је рекао да по законима Косова у владу не може министар с листе која нема макарједног посланика.    Предаћу власт свакоме ко победи на изборима. Спреман сам да одем са власти чак и акоми подршка грађана падне на 26 одсто    “Предаћу власт сваком ко ме победи на изборима”   Председник Србије је изјавио и да никада није рекао да није спреман да преда властуколико изгуби на неким наредним изборима.  “Никада то нисам рекао. Предаћу власт свакоме ко победи на изборима. Само сам рекаода мислим да ме неће победити и да ћу ја пре сам да одем, него што ће они да победе”,рекао је Вучић.  
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  Он је подсетио да је својевремено рекао да је спреман да оде са власти чак и ако муподршка грађана падне на 26 одсто а да сада, пет година након те изјаве, и даље имастабилну подршку и дупло већу од тога.  Вучић је поново најавио да ће у СНС ускоро доћи до одређених персоналних промена.  “Знао сам да ћете се свакоме више радовати него мени, али не секирајте се - ускоро ћебити тако”, рекао је он.    Коментаришући кампању опозиције која промовише идеју бојкота избора, Вучић је рекаода не жели да говори о њима али да му се чини да је, по резултатима истраживањајавног мњења, “народ томе стао на пут”.  “Погледао сам синоћ истраживања јавног мњења и видим да је то... Али нећу да им тоговорим”, рекао је Вучић.  Председник Србије данас је присуствовао свечаности поводом отварања Ветропарка“Чибук 1“, који је изградила компанија Масдар из Абу Дабија. Како је раније саопштено,са 57 турбина и инсталисаном снагом од 158 мегавата, тај ветропарк ће електричноменергијом снабдевати 113.000 домаћинстава.  Вучић о Гренелу: Промислићу, па ћу изаћи у јавност  Треба ми време да промислим о разговору са Ричардом Гренелом и да видим шта нам једаље чинити, рекао је данас председник Александар Вучић.  Тек потом, истакао је, изаћи ће у јавност.  Он, наиме, није хтео да износи детаље разговора, на питање новинара, али је истакаода је разговор био озбиљан, отворен и одговоран.  "Разговор је био озбиљан, отворен и одговоран и то је све што могу да кажем", поновиоје председник Вучић у два наврата.  "За разику од других политичара, нисам тако велике памети да бих могао да прицамвелике приче, волим да прође одређено време и да сам размислим, да видим шта нам јечинити по одређеним питањима и тек онда да изађем у јавност", рекао је Вучић, који сејуче у Београду састао са Гренелом.  Он је рекао да не размишља о томе да на основу тога добија политичке поене.  Пратимо шта се дешава у свету, да извучемо највише за Србију  Председник Србије Александар Вучић каже да је видео да јучерашњи састанак оформирању јединствене економске зоне са Албанијом и Северном Македонијом нијенаишао на симпатије у нашој јавности, а реч је, каже, о догађају који ће бити делом и одисторијске важности.  
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  "Јер ми, Срби, увек више волимо ако неког можемо да опсујемо. Јеси видео како му јеодбрусио, како му је рекао. Па, онда наслов на порталима: ''Страва и ужас, Вучић гауништио''. Ја то не могу, то тражите од других политичара. Јуче смо радили нешто за штамислим да је делимично од историјског значаја, мислим да ће се о том новосадскомсамиту писати у нашим књигама и за 30 година када будемо боље разумели сопственуреалност, а не сопствене жеље", казао је Вучић.  Он је на питање како даље са ЕУ, када је Француска послала сигнал да није спремна заотварање преговора са те две земље све до марта, указао на неке процесе у Европи.  Он је рекао да у нашим медијима уопште није било вести да је француска кандидаткињаза комесара Силвија Гулард одбачена у ЕП, а то је главна вест у целој Европи јер је тобио контраударац ЕПП и неких других директно Емануелу Макрону.  "Можете да мислите какви су сада њихови односи када треба да донесу неку важнуодлуку о Западном Балкану. А то нигде није вест, нико то неће да чита, све нам се свелона кликове", примећује Вучић.  Зато се, каже, јуче трудио да највећу пажњу посвети нечему за шта мисли да ће бити однајвеће важности и делимично од историјске.    "Трудимо се да пратимо шта је то што се збива у Европи и свету и да увек извучемонајвише за Србију и за свој народ", рекао је он.  (Танјуг, Бета, Инсајдер)  
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