
Александар Вучић: У Охриду неће бити никакав судбоносни дан. Сви који организују протесте се надају да ћу да потпишем, како би могли да траже моју главу на тацни. Никога на политичкој сцени није брига ништа око КиМ
четвртак, 16 март 2023 19:39

Председник Србије Александар Вучић изјавио је у обраћању јавности да пред нама нису
нимало лаки дани. Вучић је изјавио да и даље нисмо добили нацрт онога што жели ЕУ.
"Ми смо доставили свој, а Албанци свој предлог. Ништа још нисмо добили из Брисела до
18 сати и тај папир и даље не постоји“, нагласио је Вучић.
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  "Останак на европском путу од значајног националног интереса"  Војска Србије је, истиче председник десет пута јача, и она служи да одврати свакогпотенцијалног агресора.    Позивам грађане Србије да буду мудри, паметни, да се уздају у свој рад и поглед убудућност    “А шта желите од мене, да уђем у рат са НАТО-ом. Ја сам сувише рационалан да бихтако нешто прихватио, то би нас водило у неминован пораз. Људи морају да разумеју дасе све променило у свету. У тим условима морамо Србију да сачувамо, чувајућинационалне и државне интересе. То није лако ни једноставно. Биће много ствари којећемо, ако Албанци прихвате, а сумњам да ће прихватити да формирају ЗСО, за насмного ствари које нису лаке. И ниједну од тих ствари нећу да кријем пред људима. Накрају резултат за нашу земљу биће свакако добар, а то је за нашу земљу најважније.Зато позивам грађане да будемо довољно мудри“, казао је Вучић.   Председник Вучић је позвао грађане Србије да буду мудри, паметни, да се уздају у својрад и поглед у будућност.  “Оно што ја мислим да се догоди је један процес који свакако није једнократни, већпроцес у коме ће нама и Албанцима бити стављено до знања да све оно што Европапредлаже у свом имплементационом споразуму де факто свакако преговарачког оквирана путу ка ЕУ, у оквиру поглављу нама поглавља 35, њима богзна ког. И ми не смемо и нетреба да кажемо да нећемо ништа да урадимо јер би то било катастрофално лоше занас. За нас је останак на европском путу од значајног националног интереса. Најлакше јеопсовати неког и окренути главу, а онда шта“, упитао је Вучић.  Истиче да се никада није крио, увек говорио оно што мисли, и ишао сам испред свих,неретко потурајући своја леђа.  “Кад буде неко нешто потписивао потписаћу ја, а о томе ће да одлучује народ. А дапотпишем нешто, не планирам ништа“, нагласио је Вучић.  "У Охриду неће бити никакав судбоносни дан, даћемо све од себе да сачувамомир"  Председник Србије је навео да у Охриду није и неће бити никакав судбоносни дан и даније никакав проблем у томе шта се потписује, него што се сви надају да ће он дапотпише.  "Никога на политичкој и јавној медијској сцени није брига ништа око КиМ. Једино за чимебрину то је да имају прилику да изврше јавно стрељање на председника Србије. Они сесви надају, они који организују протест овде сутра, и ови други, сви се надају да ћу дапотпишем да би могли да траже моју главу на тацни, као да сам ја правио тај план, а незато што би били уплашени или незадовољни или несрећни што би тај план биоприхваћен. Напротив, биће несрећни ако тај план буде прихваћен", истакао је Вучић.  Поручио је да ће "у име пристојне, нормалне Србије" покушати да ураде оно што је заСрбију најбоље.  "Да наставимо да радимо на нормализацији односа, да будемо конструктиван партнерЕУ, да чврсто држимо наше црвене линије о којима сам говорио у Народној скупштиниРепублике Србије, да од тога не одустајем, јер ја никога нисам ни лагао ни обмањивао,ни у разговору са политичким противницима, а богами ни у разговору са Шолцом,Макроном и свима другима", истакао је Вучић.  Истакао је да је Лајчак на питање да ли је Вучић пред Шолцом и Макроном рекао шта суцрвене линије, Лајчак одговорио да јесте.  Позвао је грађане Србије да верују свом државном руководству.  "Не морају мене да воле, не морају да гласају на било каквим изборима раније, сутра, не.Само их молим да верују у посвећеност, мудрост, озбиљност и родољубље, ако хоћете иснагу, свог државног руководства. То ја молим грађане Србије као председник Србије.Знам шта радим, знам шта радимо", рекао је Вучић.  Поручио је да "не постоји ништа тајно" и да су "сви споразуми одавно доступни јавности".  "Ми смо тактички увек били супериорни, а стратешки и суштински увек губили и акохоћете да анализирам све од Слободана Милошевића, Војислава Коштунице, ЗоранаЂинђића, Бориса Тадића, они су сви бољи говорници и шармантнији и не знам шта све одмене, ако анализирате резултате, потпуно објективно, потпуно рационално, у свакојсфери друштвеног живота, видећете да резултати стоје другачије", рекао је Вучић.  
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  Додао је да је његов посао да Србији остави најбоље могуће резултате као председникСрбије.  "Ја знам шта мора да буде резултат Србије на крају. Знам шта не смемо да изгубимо, ализнам шта морамо да сачувамо", истакао је председник Вучић.  Напоменуо је да ћемо "дати све од себе да сачувамо мир".  "Дати све од себе да идемо ка путу бољег разумевања са Албанцима ка путунормализације, чувајући виталне државне и националне интересе", навео је Вучић.  "И даље нисмо добили нацрт онога што жели ЕУ"  Председник Вучић изјавио је да за нас и пред нама нису нимало лаки дани.  “Ћутао сам данима о КиМ. Нисам излазио у јавност ни са изјавама, ни са анализама,желећи све да прикупимо. Ми смо претходних дана разговарали о томе шта је потребнода би се стигло до нормализације односа са Приштином. Нормализација за мене нијееуфемизам за признање Косова де факто или де јуре. Нормализација коју сматрампотребном је да имамо боље односе са Албанцима него што их имамо данас и дапокушамо да живимо колико је могуће заједно и колико једни поред других“, казао јеВучић.    Ми смо претходних дана разговарали о томе шта је потребно да би се стигло донормализације односа са Приштином. Нормализација за мене није еуфемизам запризнање Косова де факто или де јуре. Нормализација коју сматрам потребном је даимамо боље односе са Албанцима него што их имамо данас и да покушамо да живимоколико је могуће заједно и колико једни поред других    Немам потребу да се правдам никоме, јер је толико бесмислица објављено у разниммедијима и на друштвеним мрежама.  Папир који су Албанци објавили је њихов списак жеља који су доставили ЕУ како би онихтели да изгледа имплементациони споразум.  “И даље нисмо добили нацрт онога што жели ЕУ. Радио сам са њима три дана по твомпитању. Ми смо доставили свој, а Албанци свој предлог. Ништа још нисмо добили изБрисела до 18 сати и тај папир и даље не постоји“, нагласио је Вучић.  "Србија мора да се развија"  Председник Вучић рекао је да Србија мора да се развија, да иде убрзано напред.  "Србија мора да се развија, Србија мора да иде убрзано напред и ми ћемо имати многоважних састанака када се Охрид. Овај рат нам је донео много проблема, многополитичке главобоље, много економских проблема. Али ми чувамо људе, чувамо животе,а Србија убрзано напредује, много брже него сви други“, казао је Вучић.  Према његовим речима, ако се погледа кумулативно три последње године раста, осимХрватске које је мало иза нас, сви остали су у региону значајно иза нас.  “У Европи само три земље су нешто испред нас. То није довољно, ми морамо да убрзамои мораћемо да радимо још више. Ми ћемо за неколико дана да отворимо, неколико данаи недеља, неколико важних путних комуникација. Отворићемо саобраћајницу НовиБеоград-Сурчин, тих 10 километара, па ће свима бити лако да дођу до те саобраћајницеза који дан. За три месеца ћемо да отворимо обилазницу око Београда. За пет и помесеци ћемо да отворимо аутопут Рума-Шабац. Настављамо да градимо пруге. За којидан отворићемо први стадион у Лесковцу, за 15 дана после тога стадион у Лозници, 15дана после тога стадион у Зајечару“, истакао је Вучић. У Ваљеву ће, наглашава, битиотворене две фабрике.  Веровали ли не, пет милијарди евра имамо на рачуну  “Србија мора чува стабилност. Да скратим, пошто данас у свету постоји великанестабилност због пропасти банака, неколико је разлога, не желим да улазим о то, отоме нека говоре људи који су стручни од мене. Желим грађанима Србије да кажем дане треба да имају било какав страх. Банкарски систем Републике Србије, финансијскисистем у целини, као и наше јавне финансије, су у изузетно добром стању. Банкарскисистем има пуну стабилност и пуну ликвидност. Девизне резерве земље су наисторијском максимуму на 21,2 милијарда евра. Ми смо купили и ове године, већинтервенисали на тржишту, купили 400 милиона евра. Чак размишљамо о томе дазаједно са осигурањем депозита повећамо гаранције државе за депозите у банкама са50 на 100.000 евра. У овом тренутку Република Србија на свом рачуну има 546 милијардидинара. Веровали ли не, пет милијарди евра имамо на рачуну", нагласио је председникВучић.  
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  18:36  Вучић: Сумњам да ће формирати ЗСО, на крају ће резултат за нашу земљу битисвакако добар  Вучић је навео и како је циљ да "сачувамо наш мали брод" и доведемо га до "мирне лукенеоштећеног".  Председник Србије је још једном поновио да сумња да ће Албанци прихватити даформирају Заједницу српских општина.  "Уколико Албанци прихвате, а сумњам да ће прихватити да формирају ЗСО, биће стварикоје за нас уопште нису лаке и једноставне. Ниједну од тих ствари никада нећу да кријемод људи, али на крају резултат за нашу земљу биће свакако добар и то је најважније",рекао је Вучић.  "Позивам грађане да будемо довољно паметни и довољни мудри", додао је он.  Вучић је критиковао део опозиције који га оптужује да ће нешто да потпише.  "Сваки дан чекате да нешто потпишем, а никад ништа не потпишем. Сваког дана слушамисте глупости", рекао је Вучић.  „Даћу све од себе да не доносим ковчеге мајкама“  Истакао је да би нас сваки рат водио у пораз, иако би наш отпор сада био већи и њиховежртве озбиљне, али је упитао шта би био крај.  "Да смо изгубили рат и много деце, а шта после тога. Опет да вичемо пуј пике не важи ида чекамо неки трећи рат, да немамо ниједно дете. Даћу све од себе да не доносимковчеге мајкама, а радићу да војска буде јача и да никоме не пада на памет да нападанаш народ", истакао је председник Вучић.  „Заједница српских општина страшно важна, јасно сам рекао да оно што јепотписано мора да буде испуњено “  Заједница српских општина страшно важна, јасно сам рекао да оно што је потписаномора да буде испуњено  Председник Вучић изјавио је да је у разговорима са међународним представницима јаснорекао да оно што је потписано мора да буде испуњено, као и да је ЗСО страшно важназа Србе на Косову и Метохији.  На питање новинара да ли му је Лајчак представио око 15 модела европске самоуправе,који би могли да се повежу са Заједницом српских општина, које је представио уПриштини, председник Вучић је рекао да је са Лајчаком и Ескобаром озбиљноразговарао о Заједници српских општина, која је за нас страшно важна ствар.  "Заједница српских општина ће да повеже српске средина или 97 одсто српских срединау једну јединствену целину. Да, остаће неке истурене енклаве, али увезаће нам све одСиринићке жупе преко више општина Косовског Поморавља, до Новог брда, укључујућии Ранилуг и Партеш и Клокот и Ново брдо, све до Грачанице, и наравно све четирисевернокосметске општине", истакао је председник Вучић.  Нагласио је да су надлежности Заједнице српских општина прописане принципима оЗаједници српских општина на основу једног од четири документа који је потписао 2015.године, а који је потписао и Иса Мустафа.  "То је важан документ за нас, страшно важан, зато што се у њему јасно говори даРепублика Србија, не само друге земље, већ Република Србија има право да финансиранадлежности које су ту прописане и ту су и здравство и школство, рурални и урбаниразвој, просторно планирање, економски развој, па културне и све остале ствари. Кадато имате, онда имате много већу сигурност за наше људе, и та заједница има својеоргане, од председника, скупштине, савета и свега другог", рекао је председник Вучић.  Такође је рекао да онда нико не може да нам укине платни промет да не можемо даисплатимо плате наставницима, лекарима, кад им падне напамет да насиљем раде оношто хоће.  "И то је требало да испуне још пре 10 година. И јасно сам рекао да оно што је потписано,мора да буде испуњено, и то је то", нагласио је председник Вучић.  „Замислите да причу о вештачкој интелигенцији спојите са Обрадовићем,Јовановићем, Стаменковски“  Председник Вучић изјавио је вечерас да не зна шта тачно опозиција хоће од њега јер саједне стране говоре да је потписао и осуђују га, а са друге га набеђују да није.  Председник Републике Србије Александар Вучић изјавио је да још нисмо добили нацртонога што жели Европска унија, као и да је наша страна доставила свој предлог, аалбанска свој.   "Шта хоћете од мене, само стрељање Александра Вучића, надам се метафорично.Озбиљну политику оставите нама. Они говоре Вучићу потписао си, ниси, а у ствари јеси.Потписао си оно што нисмо видели шта је, али ћемо објаснити да си нешто сакрио. Изнају да сам против Руса, али то кријем. У лудило да улазите не можете и не вреди. Ашта би им била политика да ће успешније да воде Србију. Замислите да причу овештачкој интелигенцији спојите са Обрадовићем, Јовановићем, Стаменковски", рекао јепредседник Вучић.  
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Александар Вучић: У Охриду неће бити никакав судбоносни дан. Сви који организују протесте се надају да ћу да потпишем, како би могли да траже моју главу на тацни. Никога на политичкој сцени није брига ништа око КиМ
четвртак, 16 март 2023 19:39

  18:19  "Није никакав судбоносан дан у Охриду"  Вучић је на конференцији навео и да у суботу "није никакав судбоносан дан у Охриду".  "Сви који организују протесте сви се надају да ћу да потпишем као да сам ја правио тајплан. Једино за чим брину је о томе да имају прилику да траже моју главу на тацни",рекао је Вучић и додао да ће покушати да уради оно што је најбоље за Србију.  Он је рекао да је поента да се настави да се ради на нормализацији односа, али и да седржимо наше црвене линије и да од тога никада не одустанемо.  "Када су опозициони представници питали да ли сам ја пред Макроном рекао да имамоцрвене линије, Лајчак им је рекао да јесам то рекао. Речено им је то свима, и нико од њихније могао да каже да није чуо", рекао је Вучић.  Он је позвао грађане Србије да верују свом руководству.  "Знам шта радим. Никада ништа тајно нећу да урадим. Ниједна реч није нити ће битисакривена", рекао је он.  18:16  Вучић: Нисмо добили нацрт онога што жели ЕУ, нису лаки дани пред нама  Вучић је навео да пред нама нису "лаки дани".  Он је рекао и да још увек нисмо добили нацрт онога што жели ЕУ.  "Никада нисам крио планове. Ми и даље нисмо добили нацрт онога што жели ЕУ. Радиосам са њима три дана по том питању и ми смо доставили свој предлог и Албанци свој",рекао је Вучић.  "Ништа још нисмо добили из Брисела и тај папир до 18 сати вечерас не постоји", додао јепредседник Србије.  18:12  Вучић: Сутра се навршава 19 година од погрома Срба на Косову  "Сутра се навршава 19 година од погрома српског становништва на КиМ"  Председник Србије Александар Вучић је на почетку обраћања јавности рекао да сесутра навршава 19 година од погрома српског становништва на КиМ.  "Албанци су искористили страдање дечака у селу Чабра и за то без икаквих доказаоптужили Србе из села Зубче код Зубиног Потока и у јеку организовања митингаприпадника тзв. ОВК, а ћутања српских званичника, протерали су више од 4.000 Срба,осморо Срба убили, уништили 35 верских објеката, преко 40.000 предмета, икона имногих других важних, углавном сакралних религијских предмета су заувек изгубљени,нестали. Читава места попут Белог Поља код Пећи и Свињара у Митровици готово употпуности очишћени од српског живља", рекао је Вучић.  Додао је да смо "у последњих 19 година увек реаговали тако што бисмо пребациваликривицу међу Србима".  "Неки јесу ћутали, уместо да раде, уместо да чине, али никада нисмо били довољно ферда кажемо да је то била потреба тадашњег албанског руководства који су желели даСрби једном и заувек са Косова и Метохије нестану", истакао је Вучић.  ---------  Председник Вучић се јуче састао са америчким изаслаником за Западни БалканДанијелом Ескобаром, а претходних дана у Београду је разговарао са специјалнимизаслаником Европске уније за дијалог Београда и Приштине Мирославом Лајчаком.  У суботу, 18. марта, председник Вучић ће отпутовати у Охрид где ће се одржати новарунда дијалога Београда и Приштине.  Вучић је претходно изјавио да све што је потписано у дијалогу Београда и Приштине ишто су потписали и представници Европске уније мора да буде спроведено.  (РТС, Нова.рс, vucic.rs)  
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