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 За једне сам агресор и ратни кабадахија, а за друге сам овде издајник, а да ми нико није
објаснио шта сам издао, рекао је председник Србије Александар Вучић.

  Не желим да будем као они, желим да будемо добре комшије, прокоментарисао је
Вучић ситуацију у Црној Гори, додавши да је Косово и Метохија територија наше земље,
али Црна Гора и Хрватска нису и да треба да се поштује интегритет других држава.   

Моја је жеља и обавеза да будем с нашим народом кад је тешко, рекао је Вучић и додао
да ће у наредних дан, дан и по донети коначну одлуку о томе да ли ће Бадње вече
провести са Србима на северу Црне Горе.

  

  

"Ништа више од тога", није му, како је рекао, идеја.
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Највећи православни празник је, каже, време за праштање, мирење, време да као народ
покажемо јединство, "не вређајући и не провоцирајући".

  

Не планира да држи политичке говоре.

  

Суштина је да ми разумемо да живимо у различитим државама, да поштујемо те државе,
али важно је да припадамо истом роду и народу, да морамо да покажемо јединство.
Идеално време да се то покаже је сада", нагласио је он.

  

У сваком случају то је моја жеља и намера да будем заједно са нашим народом када му је
тешко. Председник Србије сам не да бих ишао по стадионима, халама, да се радујем
нашим успесима у спорту, и да се китим туђим перјем, већ да решавам тешке и важне
проблеме, да будем са нашим народом када му је тешко", подвукао је у изјави за ТВ Пинк.

  

Истакао је да нема разлике између Срба ма где живели, да нема разлике између
његовог оца из Цхипуљића, мајке из Бечеја, или њега који цео живот живи у Београду и
Србина у Бијелом Пољу, Бањалуци или било где друго.

  

Вучић је казао да се зачудио када је видео колико хистеричну кампању воде бројни
медији против његовог доласка у Црну Гору.

  

Подсетио је да је Божић дочекао и у загребачкој Саборној цркви и Грачаници.

  

Никада нашем народу није било лако у Грачаници и Загребу. Српски народ је народ
којем припадам и желим да покажем ту врсту јединства", истакао је он.

  

Вучић је рекао да његов одлазак у Црну Гору није званична нити радна посета Црној
Гори, али да ће свакако показати поштовање према држви Црној Гори и најавити какве
су му намере и колико ће се задржати.
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Вучић је на реакције из Црне Горе, казао да за приватне посете не постоји обавеза да се
најављују.

  

„Имајући у виду тренутак, показаћу поштовање према црногорској држави, и свакако ћу
најавити долазак, какве су ми намере и колико ћу да се задржим“, објаснио је он.

  

Вучић је додао да не треба мислити да се Мило Ђукановић и чланови црногорске владе,
сваки пут када долазе у Београд најављују, а било је таквих долазака 50 пута, а у
званичној посети неки су били два до три пута.

  

Он је истакао да се само мудрошћу, памећу и снагом нашег јединства може победити, а
не мржњом.

  

Вучић је говорећи о Црној Гори нагласио да је видео покушај да се Србија окриви за све,
као да смо ми учествовали у доношењу закона, као да смо ми некога прогонили.

  

„Надао сам се да та ноћна мора прође. Увек смо у сваком тренутку подржавали и
поштовали, после добијања независности 2006. црногорску државност. Зато данас
нисам радостан када се лоше односимо према Црној Гори као држава“, поручио је он.

  

Ми смо, како је истакао, браћа и мораћемо увек да живимо заједно, јер немамо никог
ближе.

  

"Не желим јавно да одговарам на увреде, нити против владике Амфилохија, шта год
говорио о мени"

  

Не желим јавно да одговарам на увреде, нити против владике Амфилохија, шта год
говорио о мени, већ да будем уз свој народ у Црној Гори и све што сам имао да кажем
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рекао сам пред Сабором СПЦ, у лице, како то раде часни људи, изјавио је Вучић.

  

"А, да говорим сада против владике Амфилохила или било кога другог нећу, шта год да
прича о мени, ниједног слова нећу да кажем. Желим да будем уз свој народ, а не да се
борим за победу своје сујете над оним онима који су данас прогоњени у Црној Гори",
поручио је Вучић.

  

Такође, Вучић је поручио је да је Божић време праштања и да не жели на било какав
начин да утиче на разједињавање српског народа.

  

"Све што сам имао да кажем, рекао сам им у лице на Сабору и да одговарам на свако
питање".

  

Вучић је рекао да народ треба да се присети улоге сваког од наш и 2006. када се
одвојила Црна Гора и 2008. године када је Косово прогласило независност.

  

"Напади на мене су почели када је Србија почела да снажи"

  

Напади на мене, да сам агресор, кабадахија, издајник и да ћу да предам КиМ почели су
онда када је Србија почела да снажи и престала да буде џак за ударање и монета за
поткусуривање, изјавио је Вучић.

  

Вучић је рекао да већ осму годину слуша како га оптужују за све то, као и то да је човек
који не желе да се извињава и да због тога није добар као Борис Тадић и неки други.

  

"За неке друге сам издајник, а шта сам то издао?",, запитао је председник Србије.

  

Нагласио је да у периоду од 2012. до 2014. године Србија никоме није сметала, али да се
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ситуација изменила када је Србија почела сваки дан да снажи и када се одбранила од
банкротства.

  

"Када су схватили да је Србија добила нову снагу и енергију да више није монета за
поткусуриванује и џак за ударање, е онда им је било потребно да нападају онога ко је за
одговоран", додао је Вучић.

  

Наводи да је кренуло све још од Сребренице и када је позвао Владимира Путина и када
је Русија спречила да српском народу буде стављен жиг геноцида на чело.

  

"Онда сам доживео готово линч у Сребреници. Али, поносан сам на чињеницу да
ниједног секунда нисам спустио главу, ниједног тренутка не плашећи се каменица,
флаша, јер када сте председник Срибије немате право да показујете страх и слабост".

  

Вучић додаје да је посећивао Србе свуда где живе, од Вргиног Моста, до Загреба у
Хрватској, затим на КиМ где је посетио све општине где живе Срби.

  

Председндик додаје да је хтео да посети и Метохију али да му нису дозволили.

  

"Свуда сам био где је наш народ угрожен, мој је посао да идем да помогнемо", поручио је
Вучић.

  

Србија, каже, данас помаже српске институције у Црној Гори, помаже народу на КиМ,
да никада више није помагала Републици Српкој, те упитао због чега је онда он издајник.

  

Како је рекао, неки су говорили да је издајник, јер нису могли да разумеју како је могуће
да изгубе изборе, па им је одговарало да говоре грађанима како нова власт није
способна, како је он сам инцидент и не би победио без међународне подршке, а да ће
заузврат да преда Косово.
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"Шта да предам кад сте га ви већ предали? Поставили сте пунктове између Сбра и Срба
и затворили Косово за Србију", констатовао је Вучић.

  

У том смислу, навео је да је за седам година власти његове странке много више земаља
повукло признање, него што је признало Косово.

  

"У њихово време 90 земаља је признало Косово, ниједна није повукла признање. И, када
их питате где је издаја и кад 90 одсто људи на КиМ гласа за мене, кажу - не знамо, али
биће", приметио је он.

  

Упитао је и где је ова власт издала РС, коју је помогла неуопоредиво висе него све
претходне.

  

Такође, напоменуо је да је Србија у Црној Гори изградила Српску кућу, за више од три
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милиона евра, као и да помаже српске институције у тој земљи, истичући да су то
српске, а не партијске институције.

  

"Заузврат не тражимо ништа, да хвале мене или да ме воле, ништа слично, јер једино
што хоћемо да помогнемо свом народу да опстане на својим огњиштима. И опет сам
издајник. Зашто? Не зна се", истакао је.

  

Каже и да су неки његови политички противници покушали да кажу да се он договориио
са Милом Дјукановићем, што није тачно, а онда су, каже, и сами стали, јер им није било
јасно о чему се ради.

  

"Када слушате осам година те ствари, борите се за свој народ. И погледајте, синоћ дуел
у Хрватској. Трећи који гледам, у којем сам ја главна тема. Више није тема ни Србија,
него ја. И онда све морате да разумете", рекао је Вучић.

  

Председник Србије Александар Вучић каже, у одговор на кампању појединих медија
поводом његових односа са СПЦ и могуће посете Србима у Црној Гори, да је "хистерија
тако велика и снажна", јер Драгану Ђиласу и његовом куму Млађи Ђорђевићу пада
последњи бастион лажи.

  

"Пада им у воду да је Вучић издајник српског народа, посебно у Црној Гори", каже Вучић.

  

"Сада им није лако и зато хистерична нервоза преко медија које су овде основали и
скупо плаћају и воде најпрљавију кампању против мог одласка у Црну Гору", навео је
председник.

  

Додаје да Ђиласу у другим члановима СзС није стало до српског народа у Црној Гори ,
већ им је стало да се врате на власт, како би могли да пљачкају народ.

  

Додаје да им није сметао када је ишао у цркву у Загрему и у близини Приштине, али да
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сада смета када намерава да оде у Црну Гору.

  

"Замислите да морате да објашњавате и кажете да председник Србије није добродошао
у цркву, а нисам сметао када сам ишао у цркву у Загребу, у Приштину, а данас не могу да
одем у Грачаницу, јер сам имао довољно храбрости да кажем да је Рачак намештаљка -
каже Вучић. Додаје да нико није био спреман да то отворено каже, а он је рекао како би
заштитио српског домаћина", рекао је.

  

Нико од њих, истиче, није био спреман да тако нешто понови и каже оно што је он био
спреман да каже не би ли заштитио српског домаћина, доброг чивека Ивана
Тодосијевића из Звечана, који је то рекао и добио казну затвора две године.

  

Каже и да би многи да избришу "српска" из назива Српске православне цркве, али да он
то неће.

  

Он је нагласио да посебно поштује патријарха Иринеја и да је од њега тражио благослов
да иде у Црну Гору и да са Србима проведе Бадње вече.

  

"Био сам код патријарха изнео му идеју, и он ми је дао благослов био срећан што мислим
на српски народ у тершком тренутку. Онда смо тек рекли да постоји могућност мог
одласка у Црну Гору", рекао је Вучић.

  

Председник Александар Вучић изјавио је да изјаве председничких кандидата у
Хрватској које се односе на Србију и на њега лично разуме као одговор на двоструко
бржи раст Србије од Хрватске.

  

Вучић наводи и да кандидати за хрватског председика, Колинда Грабар Китаровић и
Зоран Милановић, не би толико говорили о њему да није добар за Србију.

  

"Не бисте о мени толико говорили да за Србију нисам толико добар, а чини ми се да сам
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бољи него што сам и сам мислио, колико ме у уста узимате и грдних речи о мени
говорите", рекао је Вучић.

  

Упитан како види то што је Србија међу главним темама у Хрватској, Вучић је рекао да то
на психолошком нивоу разуме, зато што је Србија на дипломатском плану и памећу
поразила Хрватску 2015. године, те зато што двоструко брже расте од Хрватске.

  

Каже да је Хрватска стотинама година била далеко испред Србије, јер је припадала
различитом друштву, као и да је била богатија од Србије и у Југославији, али да их
Србија сада пристиже.

  

"Ми их стижемо, имамо и суфицит са Хрватском", рекао је Вучић.

  

Он је навео да неће коментарисати изјаве председничких кандидата, Колинде Грабар
Китаровић и Зорана Милановића, да им не би помогао уочи избора, већ да ће им
одговорити кад избори, који су заказани за 5. јануар, буду завршени.

  

"Не желим да им одговарам на такав начин, ни да будем као они", рекао је Вучић.

  

Додао је да жели да се Србија са Хрватском такмичи, да две земље буду добре комшије,
да развијају добре односе.

  

"Да нам увек буде циљ да имамо дупло већи раст него они, тако ћемо их том брзином и
пристизати", рекао је Вучић.

  

Црногорски премијер говори ноторне неистине

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је зграда амбасаде Црне Горе током
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јучерашњег протеста била заштићена.

  

Он је додао да црногорски премијер Душко Марковић износи ноторне неистине о том
догађају, као и када каже да је угрожена независност Црне Горе.

  

Вучић је поручио и да Црна Гора не мора да штити независност, јер то нико не угрожава,
али и да не може да узима српске светиње.

  

"Ми да вам угрожавамо независност нећемо, да ратујемо нећемо, да се сукобљавамо са
вама нећемо. Немојте да лажете свој народ да вам је угрожена независност, ви сте ти
који сте угрозили светиње које нису ваше, које не припадају ни МУП ни влади Црне Горе,
него народу и српској цркви", рекао је Вучић.

  

Вучић је то рекао реагујући на твит премијера Црне Горе, који је написао да се синоћ у
Београду догодио "још један нецивилизацијски атак на Амбасаду ЦГ и ЦГ заставу", да је
запрепашћујући однос власти Србије и да је Црна Гора пред још једним изазовом
одбране независности и слободе.

  

"Како је била угрожена када смо шитили амбасаду, што зна и њихов амбасадор? То са
заставом није нешто за похвалу и чиме можемо да се дичимо, али како то да није била
заштићена амбасада? Црногорски премијер говори ноторне неистине, али немојте да
говоримо колико и шта су радили српском народу и шта раде сваког дана", рекао је
Вучић.

  

Истакао је да је реакција Марковића претерана и приметио да је идеја црногорског
премијера можда била да пред изборе који следе уједини црногорске странке и да
прикажу као свог јединог непријатеља Србију.

  

"Нису једанпут тако на изборима побеђивали, а ја мислим да је то неодговорно",
приметио је.
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Он је навео да током јучерашњег протеста навијача Црвене звезде испред амбасаде у
Кнез Михаиловој улици нико није покушао да уђе у зграду амбасаде.

  

"Они знају колико је снага било спремно да сачува ту зграду и особље", рекао је Вучић.

  

Навео је да је сада Црној Гори једини начин да изигравају жртве, јер је свима јасно шта
су урадили са Законом о слободи вероисповести.

  

"Србија неће напасти, Србија жели да има најбоље односе са Црном Гором, братском
Црном Гором, једино што хоћемо је да имамо веће плате", рекао је Вучић.

  

Додао је и пре неколико година Црна Гора имала 150 евра веће просечне плате него
Србија, али да их данас немају.

  (Б92-Танјуг)  
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