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Председник Србије Александар Вучић изјавио је да ће Берлин преко Брисела водити
главну реч у решавању косовског питања јер ће за специјалног изасланика ЕУ за Косово
бити именована особа са великом подршком Немачке.

  

  

"Мислим да већ знам ко ће бити представник ЕУ за дијалог (Београда и Приштине) и
вероватно за Босну и Херцеговину. Биће неко ко има велику подршку Берлина, и ко има
утицај у Берлину. Без обзира на то која је личност, Берлин ће преко Брисела фактички
водити главну реч, што за нас није лако. И биће много, много тешко", рекао је Вучић за
ТВ Прва.

  

За високог представника ЕУ за спољну и безбедносну политику Жозепа Борела, који је
јуче посетио Београд, Вучић је рекао да је "добар човек који разуме српске политичке
ставове и потребе", за разлику од "оних који мисле да је нормално и да је питање
тренутка када ће Србија да призна независност Косова".

  

Вучић је навео да су Борелу у Приштини рекли да ће нова влада Косова бити формирана
у понедељак, али је додао да је "то чуо више пута".

  

"Бог отац не зна када ће бити формирана влада у Приштини, а камоли Жозеп Борел.
Постоји опасност ако (лидер Самоопредељења) Аљбин Курти буде желео да унизи Србе
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и Српску листу и за неког од министара изабере свог, 'приватног Србина'. То би значило
крај сваког нормалног и рационалног разговора са Куртијем и његовом потенцијалном
владом", рекао је Вучић.

  

"Показано да смо Андреј и ја говорили истину"

  

Упитан да ли очекује реакције јавности пошто је Тужилаштво за организовани криминал
утврдило да ни он ни његов брат Андреј нису били у контакту са власником
пољопривредног добра Јовањица на ком је узгајана марихуана, Вучић је казао да му је
драго што је показано да су говорили истину.

  

"Наравно да никада нисмо били у контакту, али онда вас питам шта је афера Јовањица?
То да смо радли свој посао и похапсили оне који су се понашали противзаконито, што ће
суд рећи. Два месеца сте лагали, стављали сте моју породицу на ломачу због лажи.
Знам и како је настала та измишљотина, али нећу да говорим то људима, зато што бих
можда правдао тиме њихове лажи. Они имају проблем што полазе од себе, знају како су
пљачкали наш народ па не могу да разумеју да постоје поштени људи", додао је Вучић.

  

Увек сам био за то да се Н1 види свуда, јер се тако још боље види колико радимо и
колико смо успешнији од оних које та телевизија подржава

  

Председник Србије Александар Вучић је изјавио да што је више медија и разноврсности,
као и другачијих ставова и приступа, то је боље за демократију у Србији, али и земљу у
целини.
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  Вучић каже да је "увек био за то да се ТВ Н1 види свуда" јер се, како каже, "тако јошбоље види колико радимо и колико смо успешнији од оних које та телевизија подржава".   "Прво су говорили да неко неће да емитује Н1, Телеком дошао и рекао емитоваћемо гасвуда, чак и тамо где није емитован никада. На крају није до емитовања Н1 него до пара,као што смо и знали", рекао је Вучић за ТВ Прва.  Вучић каже да постоји интерес да се Н1 види и из политичких разлога.     Прво су говорили да неко неће да емитује Н1, Телеком дошао и рекао емитоваћемо гасвуда, чак и тамо где није емитован никада. На крају није до емитовања Н1 него до пара,као што смо и знали    "Део људи увек мора да види другу страну да би знао зашто се за некога бори, заштонекога воли и зашто се залаже да неку политику подржи. Ако то не видите на такобруталан начин као што видите на тој телевизији, онда ће наши људи бити много мањемотивисани", рекао је Вучић.  Јунајтед Група прекинула је преговоре са Телекомом Србија, након оцене државногоператора да је понуда о дистрибуцији канала Н1 по цени од 0.4 евра по кориснику -рекеташка. Како су навели, на таквим основама не може се постићи фер договор.  Цена од 40 евроценти по кориснику је, кажу, тржишна, и знатно нижа у односу на другетелевизије, због чега позивају руководство Телекома да јавности на увид покаже свеуговоре са осталим комерцијалним станицама.  "Као државна компанија, Телеком је у обавези да грађанима покаже и јавно објави свеуговоре у којима би се јасно видело колико десетина милиона евра плаћају каналима поукусу власти, које емитују или имају уговорену сарадњу: компанијама Коперникус и Пинк,а такође и телевизијама које су у припреми, у власништву Жељка Јоксимовића и МањеГрчић, као и за Курир ТВ у власништву Игора Жежеља", наводи се у саопштењу УГ.    Изнео Борелу најбоља српска вина  Вучић је оценио да је српска винска индустрија све боља и да Србија може да се поносисвојим винима.  Вучић је након што је са високим представником ЕУ за спољну и безбедносну политикуЖозепом Борелом обишао винарију Ковачевић на Фрушкој Гори, рекао да је поносан насрпске винаре.  Упитан са каквим утисцима је Борел отишао и да ли је пробао српска вина, Вучић јерекао да је изнео једно од бољих шпанских вина, али и најбоља српска вина.  "Наша вина су све боља. У целој Србији је све боља винска индустрија, али још немамодовољно винограда. Србија тиме може да се поноси, посебно јер смо толико заостајализа регионом. Као неко ко се помало разуме мислим да драстично напредујемо ипрелазимо све у региону који су били испред нас, нагласио је Вучић.  Вучић је рекао да је Борел желео да посети неку српску планину у близини Београда, аФрушка Гора, иако није нарочите висине, је предивна.   View this post on InstagramSrbija može da se ponosi svojim domaćinima i sve boljim vinima. #Serbia #wineA post shared by  Aleksandar Vučić  (@buducnostsrbijeav) on Feb 1, 2020 at 4:01am PST   Берлин ће преко Брисела водити главну реч о Косову  Председник Србије Александар Вучић рекао је данас да ће, без обзира на то којаличност буде именована за изасланика за Косово, Берлин преко Брисела водити главнуреч о решењу косовског питања.  Вучић је, у изјави ТВ Прва, казао да мисли да већ зна ко ће бити представник ЕУ задијалог Београда и Приштине и вероватно БиХ.  "Биће то неко од великог утицаја у Берлину, односно са великом подршком Берлина. Онће бити под великим утицајем Берлина. Де факто ће, без обзира на то која је личност,Берлин преко Брисела водити главну реч, што за нас није лако", објаснио је он.  Вучић је, упитан шта је разговарао са високим представником за спољну и безбедноснуполитику ЕУ Жозепом Борелом, рекао да се ради о искреном пријатељу Србије, којиразуме позицију наше земље.  Он је, према његовим речима постављао питање и у Приштини, а и овде, шта би тоСрбија добила за признање Косова.  “За разлику од оних који мисле да је нормално да Србија мора да призна Косово и да јесамо питање тренутка када ће то бити, он је човек који долази из земље која нијепризнала Косово и зна да ни Шпанија неће то да учини. Косово је са међународнимпредставницима увек главна тема, 99 одсто времена оде на Косово. Они кажу “немојтеда рачунате да ћете бити део ЕУ, ако не решите то питање”. То недвосмислено кажу”,истакао је Вучић.  Указао је да је Борел професионалац, и да он мора да разговара и са Приштином, јерима Немце, Французе који су признали независно Косово.  “Како да каже Ангели Меркел "нећу да разговарам“, то није реално. Он је добар човек,који разуме Србију, који разуме српске потребе и политичке ставове“, рекао је он.  Бог отац не зна када ће се формирати влада у Приштини, а камоли Жозеп Борел  Бог отац не зна када ће се формирати влада у Приштини, а камоли Жозеп Борел,прокоментарисао је данас председник Александар Вучић упитан да ли је високипредставник ЕУ из Приштине у Београд донео неку конкретну информацију оформирању тамошње владе.  “Они су му рекли у понедељак, али то сам већ чуо више пута”, приметио је Вучић.  Вучић је, за ТВ Прву, указао да постоји опасност ако лидер Самоопредељења АљбинКурти буде желео да унизи Србе и Српску листу и да у владу изабере неког свог,“приватног Србина”.  “То би значио крај сваког нормалног и рационалног разговора са Куртијем и његовомпотенцијалном владом”, подвукао је председник.  Додао је да је пред Београдом много проблема, те да не долази лак период за земљу,али да је важно да наша економија иде напред, и да морамо да чувамо мир и стабилност.  Излазак Велике Британије из Европске унијеможе да буде и шанса за Србију  Излазак Велике Британије из Европске уније представља прилику да Србија изградибоље односе са званичним Лондоном, него што их је имала док је та земља била у Унији,изјавио је председник Александар Вучић и додао да ће и сама ЕУ желети да се прикажекао још увек пожељна, што може да буде и шанса за Србију.  Вучић је, за ТВ Прву, упитан шта Брегзит представља за Србију, указао да ћемо морати,као и да ћемо сада имати прилику, да градимо боље односе са Великом Британијом, негошто су били док је та земља била део ЕУ.  Он је приметио да ће Британија сада желети да се позиционира као самостална сила, теда су, у том настојању, већ направили самит са Африком, јер желе бржи и већи продорка том континенту, него што је био случај до сада, а да ће то исто желети да остваре ина нашим просторима.  “Британија је, пре, а посебно после Берлинског конгреса имала велики утицај на овајдео, Грчку, део Турске, до Балкана и то је трајало и до два светска рата, па и до данас.Желеће још већи утицај. Зато треба да изградимо што је могуће боље односе”, рекао јеВучић.  Он је указао да ће Брегзит оставити утисак да Европа није више привлачна као што јебила, па ће ЕУ покушати да изгради механизме да покаже да је “лепа и млада”, и да свижеле да буду њен део, што би, истакао је, могла да буде шанса за Србију и Црну Гору.  Вучић је, ипак, указао да је за Србију кључна препрека питање КиМ.  “Када вас питају, а знате њихове ставове, и своје ставове и могућности, и када не видитекако би могло да изгледа решење. Ја га не видим. Некада сам га видео, иако сам знао дага народ не би прихватио, али сад га не видим”, рекао је Вучић.  Он је истакао да, ако неко мисли да је могућ “ЗСО++” или “Ахтисари +++”, а да мипризнамо Косово - то није могуће.  “Иако би 20 одсто људи то прихватило, то се неће десити, осим ако грађани не изгласајунеког другог 26. априла”, нагласио је Вучић.  Он је рекао и да не види вољу да Београду понуде било шта, јер су нас, каже, “убијалисвим причама” и рушили компромисне идеје.  А, да нам дајете нешто на кашичицу, да ми то представимо као да је нешто више него штосмо очекивали, то није могуће, подвукао је Вучић.  Завршна флеш процена привредног раста Србије за 2019. годину износи не 4,1одсто, него 4,2 одсто   Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да завршна флеш проценапривредног раста Србије за 2019. годину износи не 4,1 одсто, него 4,2 одсто, по чему јеСрбија међу прве три или четири земље Европе.  Вучић је казао за Прву да је у последњем кварталу претходне године привредни растСрбије био 6,1 одсто, а у децембру чак 6,7 одсто који је био убедљиво највећи раст уЕвропи.  "Завршили смо јануар у већем суфициту него што смо буџетом и са ММФ-ом планирали,са око шест или седам милијарди већем суфициту, иако смо платили пет милијарди некерачуне које нисмо рачунали да треба да платимо", рекао је Вучић.  Каже да ће март бити добар показатељ, пошто ће већ у фебруару бити исплаћене већепензије и веће минималне зараде.  "Видећемо ту стање буџета. Ако се настави тако како ствари сада иду, имаћемо значајнаповећања плата и пензија ове године", казао је Вучић.  (Н1)  
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