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Председник Србије Александар Вучић гост је Јутра на ТВ Прва.

  

Он говори о најновијим подацима у борби против мафије у Србији, епидемиолошкој
ситуацији, набавци вакцина против коронавируса, као и о другим актуелним политичким
и друштвеним дешавањима.

  

  

Вучић је рекао да је отказао седницу Савета за националну безбедност јер чека
додатно вештачење.

  

Најкасније у четвртак видећете ко се заклињао на верност убицама

  Председник Србије Александар Вучић саопштио је данас да су седница Савета за
националну безбедност и његово обраћање о организованом криминалу отказани због
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формално правних проблема, али да ће грађани бити информисани за који дан, а
најкасније до четвртка.     Председник Србије Александар Вучић саопштио је данас да
су седница Савета за националну безбедност и његово обраћање о организованом
криминалу отказани због формално правних проблема, али да ће грађани бити
информисани за који дан, а најкасније до четвртка.     Он је
гостујући уживо на телевизији Прва рекао да се чека додатно вештачење, „да не би
сутра неко рекао да не може да се користи у доказном поступку“, а онда ће рећи
људима о чему се ради и показати нешто што је „благо говорећи језиво“.
 

Према његовим речима, ово ће бити важно да би људи видели да ли се иза свега крије
политика и заштита режима или борба против криминалних група.

  

„Победићемо у тој борби и то сам обећао пре неколико месеци. Благ израз сам
искористио када сам најавио да ће људи бити шокирани. Мораћемо унапред да кажемо
да сви склоне децу, због тога што ће да виде и чују. Видећете ко се све заклињао на
верност убицама, на који начин и шта су све имали од њих“, рекао је председник.

  

Додао је да ће осим грађана Србије овим информацијама бити шокирани „и цела Европа
и цео свет“.

  

Седница Савета за националну безбедност која је требало да се одржи синоћ у 19
часова, као и обраћање председника Србије Александра Вучића након седнице,
одложени су за следећу седмицу, речено је јуче Данасу у кабинету председника.

  

Како је првобитно јуче било најављено, седница би требало да буде посвећена борби
против организованог криминала у Србији.

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је потом да ће борба против
организованог криминала бити настављена и најавио да ће јавност бити „благо речено
шокирана“ када после испуњавања формалноправних претпоставки, буде обавештена о
резултатима истрага. 

  

Вучић је већ током поподнева указао да је могуће да седница Савета за националну
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безбедност буде померена или одложена јер су надлежне службе, како је рекао, добиле
одређене информације.

  

„Да не објашњавам о чему се ради, борба против организованог криминала ће бити
настављена да не кажем брутално. Држава ће се озбиљно и одговорно обрачунати са
онима који су мислили да је одсецање глава онима који им се не свидјају, начин
решавања проблема“, казао је Вучић у Куршумлији где је разговарао са представницима
Срба са Косова и Метохије.

  "Да нам неко не би сутра рекао да је то што смо показали грађанима Србије не може да
се докаже у поступку", рекао је он.   

"Показаћемо људима нешто што је благо речено језиво", казао је он.

  

Како је рекао, то што је најавио да ће Србија бити шокирана је чак и благ израз.

  

"За који дан, да ли је у питању дан или четири, није битно, али најкасније у четвртак",
рекао је он на питање када ће објавити нове информације о борби са мафијом.

  

Вучић је рекао да је при крају свог мандата и да је време за рекапитулацију онога што је
урадио.

  

"Ја сам претходних шест-седам месеци био готово изненађиван, можда су људи код мене
приметили лошије расположење", навео је Вучић.

  

Како је рекао, свакога дана је сазнавао неке чињенице које су га шокирале, попут тога
шта неко ради његовој породици. Навео је да ће грађани видети да ли се иза те групе
крије политика, „заштита режима“ или се крила борба против организованог криминала.

    „У тој борби ћемо победити, то сам обећао пре неколико месеци. И свако ћемо дете и
човека у Србији заштитити од оних који мисле да је могуће да изврше најгнуснија
криминална дела јер имају леђа“, додао је он.     Коментаришући фотографију свог
сина Данила са ухапшеним чланом навијачке групе „Алкатраз“ Дамјаном Шобићем, Вучић
је рекао да је Данило тада имао 16 или 17 година и додао да и он сам има пуно слика с
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људима „с оне стране закона“ када је „живео такав живот“.
 
 
„Па шта то значи“, упитао је Вучић.
 
 
Говорећи о изјави професора Правног факултета и бившег челника Партизана
Владимира Вулетића, да Вучић не би требало да говори о детаљима пре подизања
оптужнице против Беливука, он је навео да ће грађани видети „ко се понашао
недопустиво“, Вулетић или он.
 

"Моја агенда је тешка, то су напорни дани. Мој јучерашњи дан је почео ујутру у 6, а
завршио сам касно разговором са Ердоганом", казао је он.

  

Пратили су моју породицу, знам ко стоји иза тога

  

Председник је изјавио да су људи из полиције пратили његово дете, његовог брата и
његовог оца.

  

- Требало је да имам и бољи периферни вид, нисам веровао људима који су ме
упозоравали, сваки дан ми дође по 50 писама, после годину и по дана, видим да треба
некоме да поверујем. Била је објављена фотографија мог сина како седи са седморицом
момака у кафићу. Долазим до информација да су људи из полиције пратили мог брата,
сина, оца, сазнајем да су неки постали пуковници, тако што су по кафанама давали
инфромације. Знам и ко стоји иза тога - рекао је Вучић.

  

Додао је да су показане слике његовог сина Данила са 16 година са неким људима.

  

"Ја имам слике са разним људима, некада сам водио такав живот, па шта. Нађите моје
слике па то радите", рекао је он.

  

"Рекао сам народ ће бити шокиран, народ неће бити шокиран, биће цела Европа и цео
свет. Видећете с ким смо имали посла, то показује нашу хрброст и одговорност", рекао је
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Вучић.

  

Вучић: Свет ће бити шокиран, склањаћете децу од ТВ

  

Имамо формалне правне проблеме и чекамо вештачења, да нам не би сутра неко рекао
да то што смо показали грађанима Србије није употребљиво. Показаћемо људима нешто
што је благо речено језиво и онда ћемо показати људима да ли је то борба против
организоване криминалне групе. У тој борби ћемо да победимо као држава и свако дете
у Србији да сачувамо од оних најгнуснијих дела - рекао председник Србије Александар
Вучић гостујући на ТВ Прва.

  

- Када сам рекао да ће људи бити шокирани употребио сам благ израз. Када будемо
показали људима шта имамо рећи ћемо прво да склоне децу од екрана. Видећемо ко се
све заклињао убицама, на који начин и шта је све било код њих. Биће узбудљиво - рекао
је Вучић.

  

Ове чињенице и доказе изнеће најкасније у четвртак, најавио је председник.

  

- Ја сам близу краја свог мандата и важно је да урадимо рекапитулацију онога што смо
за ово време урадили. Можда су људи код мене у последње време приметили другачији,
забринути израз лица, мада ја никада нисам био симпатичан. Ово је зато што сам
свакога дана сазнавао чињенице које су ме шокирале - признао је Вучић.

  

Он се осврнуо и на фудбалске клубове Звезду и Партизан којима је држава, како каже,
помагала.

  

- Неки људи из руководства су организовали скандирања "Вучићу, педеру". Имам
хиљаду слика са људима који су били са оне стране закона, јер сам са њима некада
проводио време, али дајте моје слике - рекао је председник.
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Напоменуо је да је држава више помогла спортском клубу Партизан, него Црвеној
звезди.

  

"Неки су људи из руководства организовали оно 'Вучићу педеру', да би се то завршило
причом да неко некога напада зато што навијају за неки клуб", рекао је он.

  

Цела Европа и цео свет ће бити шокирани, рекао је Вучић о сазнањима која ће са
јавношћу, како је најавио, ускоро поделити.

  

- Сећате се слике мог сина са седморицом младића у кафићу, тај младић никада није
правосудно осуђен. Само су попили пиће и платили рачун. Мој син ништа није починио, ја
у том моменту не знам да то ради КРИК, БИРН, ЦИНС и сазнајем да је неко из полиције
непрестано пратио моје дете, брата, оца - каже Вучић.

  

На питање ко је ово праћење омогућио, председник није желео да одговори.

  

- Знам, ја нисам глуп - рекао је кратко Вучић.

  

Председник је рекао да су нападе на његову породицу поједини чланови породице
Вучић тешко поднели, те да је "Данило је био у најбољим годинама, Милица је то мало
боље поднела".

  

- Брат је две године од мене старији, као близанци смо, као пупчаном врпцом везани.
Ово ја вам сада показујем своју слабост. Кренули су са тим да је мој брат поостао
власник Франша, онда су рекли да има неку дрогу у гаку у неким пољима... Ниједна
прича није тачна. А све време су то радили, не зато што их он занима, мој брат је
завршио државни економски факултет у Београду са просеком 9, никад није крао или
нешто слично. Они то раде зато што то мене погађа - рекао је Вучић.

  

Председник је онда најавио да ћемо имати доста давања и помоћи, а описао је и какве
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ће возове Србија имати.

  

- Имаћемо најлепше возове у Европи, до Новог Сада стизати за 27 минута, имаће
бесплатан чај и кафа и карта ће бити само око 1.000 динара - каже председник.

  

- Имаћемо најлепше возове у Европи, имаћете дабл-декер возове, попнете се на спрат,
па погледате Дунав у вожњи, то нема у свету. Имаћемо девет ауто-путева, то ће бити
рекорд у Европи, морате да улажете пуно да бисте то могли да радите. Морамо кроз
јавне и приватне инвестиције да подигнемо потрошњу. На све ово сам поносан, меримо
цифре како бисмо одлучили како ћемо помоћи народу - рекао је председник у јутарњем
програму ТВ Прва.

  

У Србији више није тако лако отимати, као што се пре отимало; Могућа помоћ
незапосленима и у централној Србији

  

- Србија има највећи раст БДП-а, напредак је евидентан. У Србији више није тако лако
отимати, као што се пре отимало - рекао је председник.

  

Председник је након питања зашто се даје готов новац за незапослене на Косову и
Метохији, најавио да ће се размотрити да такав вид подршке добију и незапослени у
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централној Србији.

  

 - Гледаћемо да помогнемо незапослене и у централној Србији - додао је
председник.Могућа помоћ незапосленима и у централној Србији.

  

Просечне плате нам расту, у централној Србији је порасла просечна плата за близу 200
евра. Многи људи су ми рекли зашто помажем народу на КиМ, односно њиховим
незапосленима, замерају ми то и на Инстаграму, тако да ћемо исти програм помоћи дати
и људима у централној Србији. Могу да најавим да ћемо током ове године имати пораст
плата, а имаћемо и ове индивидуалне помоћи за грађане.

  Вучић је рекао да је просечна зарада у децембру прошле године у Београду износила
700 евра, док је пре седам година износила 473 евра.   

Минимална зарада је са 15.000 увећана на 32.000 динара, рекао је председник Србије и
најавио да ће уследити трећи пакет подршке привреди, а верује да ће бити и четвртог
ако буде добре стопе раста БДП.

  

- Када је Србија лидер у региону, када доминирамо, страни утицај делује тако што
подржава све околне мале земље и жели да направи баланс, окрене их против Србије,
да ми не будемо толико јаки. Успели смо да растемо и напредујемо, јер смо економски
стабилни, градимо путеве и болнице, а то смета - рекао је председник.

  

Шокиран сам увођењем ковид пасоша, то је кршење људских права и слободе
кретања

  

Председник је говорио и о успеху Србије у вакцинацији против вируса корона. Нагласио
је да богате земље наручују беспотребне количине вакцина "као да ће се вакцинисати
три пута, могу да вакцинишу и кучиће и мачиће и папагаје", само да другима не остане.

  

- Веома смо успешни на пољу вакцинације, то доказује масовна имунизација која се
данима одвија у нашој земљи. Србија је прва у целој Европи по стопи ревакцинације,
Хрватска, Шпанија и Грчка су иза нас, а остале из региона ни не видите на листи.
Бићемо први који ћемо имати америчке лекове против короне. 
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  Вучић је рекао да ће настати проблем јер ће млађи хтети да се вакцинишу, због
путовања, због тога се неће вакцинисати они старији.   

Вучић је прецизирао  да је у питању бесмислена, срамотна и антиевропска одлука.

  

"Знам да су против тога били Макрон и Меркел у почетку, али очигледно да је притисак
био огроман. Ми ћемо се вакцинисати, а они немају вакцине. Онда ћемо ми њима да
уведемо ковид пасоше, па они неће моћи да дођу код нас", рекао је Вучић за ТВ Прва.

  

Додао је да се није вакцинисао јер би сваког дана било текстова о томе што се
вакцинисао пре осталих, и да је зато донео одлуку да ће се вакцинисати када буде
милион ревакцинисаних у Србији.

  

Могу да примим вакцину, али не желим, ко сте ви да ми ограничите кретање", рекао је
он.

  

Навео је да ће само данас у Србији бити вакцинисано 600 дипломата.

  

Вучић је истакао да је Србија 5. у свету по броју вакцинисаних, а прва у Европи по
ревакцинацији.

  

Вучић је о гласинама да је напустио Синишу Малог и говорећи о афери 24 стана рекао
да "неко из опозиције стварно има 35 станова на Новом Београду и ништа".

  

- Само моју децу дирају, а сећате ли се како је било када су Ђиласову децу помињали.
Њему је сметало са разгласа кад су чула да неко скандира, а нико му децу није дирао.
Милица, Данило и Вукан су једина деца коју у Србији помињу... Ишли су да цмиздре
десет дана пре изборне тишине и због жене једног другог опозиционог лидера, а онда
су моју мајку називали курветином и причали да ја нисам Анђелков син, него неког другог
- рекао је Вучић.
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Вучић је говорећи о уџбеницима рекао да ће "српску историју и географију писати
држава Србија". Затим се осврнуо на писање Данаса да ковид болница у Батајници нема
грађевинску дозволу и рекао да је то "Ђиласова новина".

  

- Они никад ништа нису озбиљно изградили, ни пољану нам нису оставили где болницу
да изградите. Интензивна нега, полуинтензивна, котларница чак има дозволу, немамо
дозволу само за један помоћни објекат и део апотеке - рекао је Вучић.

  

Председник је упитао "да ли сада треба да срушимо болницу јер нема дозволу, па да
будемо као они који нису изградили ниједну".

  

- То је исто као са испитима мојим, иду, муче се и траже да нађу нешто тамо, али ја сам
на сваки испит лично отишао. Стижем, учим ноћу, учим у путу, у аутомобилу. Па шта?
Питајте професоре да ли сам био на испитима - каже Вучић.

  

(Агенције)
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