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Избори у Србији ће бити како Устав и закон налажу, поручио је председник Србије
Александар Вучић који је и замолио таксисте да у понедељак не радикализују своје
протесте.

  

  

Вучић је, коментаришући идеју професора Владимира Гоатија о одлагању избора за
шест месеци како би се избегао бојкот опозиције, упитао: "Шта, да изађем пред народ и
кажем - заводим диктатуру и после четири године нећете имати изборе, јер се ови нису
спремили?"

  

Он је рекао да да не жели да влада противуставно док се опозиција спреми за изборе.
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"Људи штрајкују глађу да би избори били раније, а да неко штрајкује да би изборе били
касније - то не разумем", казао је Вучић.

  

Избори ће бити када кажу Устав и закон, сваке четири године, односно пет за
председничке, рекао је Вучић и додао да они могу бити само раније, као ванредни
избори.

  

Да неко влада без воље народа, док сам на власти тога неће бити, рекао је Вучић и
поручио да опозицији није стало до основних демократских приниципа.

  

"Таксисти да не радикализују протесте од понедељка"

  

Он је замолио таксисте да не спроводе никакву радикализацију протеста од понедељка.

  

"Спремни смо да разговарамо, да пронађемо решења, али молим их, јер то ничему не
води", рекао је Вучић новинарима у Куршумлији.

  

Зна се шта држава може, а шта не сме да допусти, рекао је Вучић.

  

На питање о примедбама опозиције о рестаурацији споменика "Победник", Вучић је
рекао да је био очајан када је видео како су зуб времена и "шенлучење" оштетили
споменик.

  

  

Као што је неко морао да уради Карађорђеву улицу, Обилићев, Топличин и Косанчићев
венац, цео град, оно што они нису обнављали 12 година, тако морамо да обновимо и
споменик, казао је Вучић.
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Он је истакао и да је ноћас видео упад лидера Двери Бошка Обрадовића у општину
Горњи Милановац одакле га је избацио портир.

  

Не разумем то што раде и изненадили се што је неко храбар пружио отпор, да кажем,
примитивцима који су хтели да наруже општину. Хвала човеку што је штитио државну
имовину и достојанство грађана Горњег Милановца, поручио је он.

  

Говорећи о изгледима Косова да постане члан Интерпола на скупштини у Чилеу, Вучић
је оценио да је Приштина очекивала велику победу и додао да је било много притисака,
посебно од две земље од којих то Србија није очекивала.

  

Србија побеђује, закључио је Вучић.
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"Када кажу немојте с Русима, Кинезима, кажемо - хоћемо, то је наш интерес"

  

Председник Србије је поручио да ће се увек борити за мир, јер рат никоме није
потребан, али да никада никоме неће дозволити да понизи Србију било каквим решењем
за Косово и Метохију.

  

"Мој је посао да трпим све притиске и око Косова и Метохије, Републике Српске и других
важних питања, али да шта год да чујете и видите на телевизији било шта, како нам неко
доноси понижавајућа решења или да нам нуди решења којим се ниподаштавају интереси
Србије, знајте да ми каријера није важна и да ћу се увек трудити да чувам мир", рекао је
Вучић.

  

Рат нам није потребан, потребан нам је мир, али никада никоме нећу дозволити да
понизи Србију било којим решењем, поручио је Вучић на скупу грађана у Блацу.

  

Вучић је захвалио грађанима што су својом подршком обезбедили да Србија сама
одлучује о својим политичким потезима и интересима.

  

"Када нам кажу - немојте са Русима, кажемо хоћемо јер је наш интерес да имамо добре
односе. Када кажу - немојте са Кинезима, хоћемо наш је интерес да имамо добре односе
са Кинезима, наш је интерес да то радимо, да ширимо мрежу пријатеља, али да никоме
не дозволимо да понижава Србију и унижава наш народ", казао је он.

  

Време је да се нешто врати овом крају који је много дао за своју отаџбину, како би људи
остајали и боље живели, поручио је данас председник Александар Вучић на скупу
Будућност Србије" у Kуршумлији.

  

Дуго сам чекао да дођем у Kуршумлију
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"Дуго сам чекао да дођем у Kуршумлију, али сам желео нешто да вам кажем, да нешто
урадимо за Kуршумлију, а не само да од Kуршумлије тражимо када је потребно да брани
земљу и када је потребно да нешто за Србију учини", рекао је председник Србије.

  

Зато је, каже, започета и прва значајна инвестиција, постављен камен темељац за
наменску индустрију која ће производити делове за Милоше, Лазаре и Норе и у којој ће
бити запослено 300 људи, за 2,5 године.

  

Он је рекао да је донета одлука и да се чета ВС у Kуршумлији увећа за још 420 војника,
не да би се за нешто спремали, него да би се овај крај оживео и да би људи боље
живели.

  

Он је подсетио и на 11 војника који су изгубили живот првог дана НАТО бомбардовања и
истакао да се њихова жртва не сме заборавити.

  

"Више се никад не сме дозволити да неко мешетари по српским касарнама, јер је живот
наших људи важнији од свега", поручио је Вучић који је претходно обишао касарну у
Kуршумлији и положио венац на споменик војницима који су настрадали првог дана
НАТО агресије 1999. године.

  

Он је поручио да не сме да се заборави жртва тих 11 људи, који су страдали у склоништу
од "томахавк" ракета.

  

"Ако питате како су тако циљали, циљали су јер смо ми имали погрешну одлуку као
држава после бечког споразума и пуштали смо Вокерове криминалце да уђу у наше
касарне и праве своје графиконе и уцртавају као мете наша склоништа. Тако су нам
побили 11 људи, дивних људи и домаћина", рекао је Вучић.

  

Говорећи о улагањима у топлички крај, он је најавио да ће ускоро бити положен и камен
темељац за ауто пут Ниш-Плочник, истичући да тај пут значи живот за читаву Топлицу и
омогућава долазак страних инвеститора.
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"Радимо и 12 километра пута од Мерошине до Прокупља и 11, 5 километра од Блаца до
Белоњина. Пре тога градимо комплетан пут до Kуршумлије, а затим до Рудара и
Мердара и пре него што ауто пут дође", прецизирао је председник указујући на
стратешки значај овог краја за опстанак Србије.

  

Вучић је изразио наду да ће Влада имати разумевања за његову жељу, али и потребу
народа, да у четири округа, у најугроженијим општинама, буде уведен посебан додатак,
попут косовског додатка.

  

"Сигуран сам да тиме нећемо или мало кога ћемо вратити у Kуршумлију, али сам сигуран
да ћемо тиме да подстакнемо ове дивне људе који нам чувају децу, да остану на
огњиштима и виде да их се неко сетио, да неко брине о њима, да је важно да остану ту,
да сачувају јуначку Топлицу", рекао је Вучић.

  

Kако је рекао, обратили су му се људи из ШИK Kопаоника за помоћ, али да он није могао
ни желео да обећава оно што не може да испуни, а да је држава ту мало помогла,
колико је могла.

  

"Али, немојте само да чекамо да ће држава моћи увек да помаже за нешто за шта су
неки из далеког претходног периода криви. Много ми је тешко да, када год идем по
Србији, морамо да налазимо да плаћамо наше обавезе из 2006/7/8/9. године. Не може
Србија да нађе толико пара колико смо тада изгубили", истакао је Вучић.

  

Али, додао је да је држава исказала поштовање према радницима, учинила и нешто
конкретно, али и замолио их да се у држави не располаже само ћупом из којег само могу
да се извуку паре.

  

Зато је, каже, важно да се граде аутопутеви, да би инвеститори дошли.

  

У том смислу, истакао је значај аутопута Ниш - Приштина и подсетио на критике које је
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претрпео када је изградњу тог пута предложио немачкој канцеларки Ангели Меркел, јер
се говорило да је то аутопут тзв. "Велике Албаније".

  

Срам вас било, аутопут ''Велике Албаније'' вам је онај који иде кроз Прокупље,
јуначку Kуршумлију, па до наше Грачанице...

  

"Срам вас било. Аутопут ''Велике Албаније'' вам је онај који иде кроз Прокупље, јуначку
Kуршумлију, па до наше Грачанице... И то је вама аутопут ''Велике Албаније''",
констатовао је Вучић.

  

Упитао је и шта смета да се повезујемо, да се граде аутопутеви, да долазе инвеститори,
да има више новца.

  

"Знају ли они да је то жила куцавица целе Топлице? Да ћу, тек када то са сигурношћу
добијете, моћи да кажем да ће Топлица да остане и опстане у нашим рукама... Kако то
неки не могу да разумеју, не могу да схватим", рекао је Вучић.

  

Kако је рекао, видеће грађани ускоро много машина, радова, изградњу фабрике, који су
доказ да су надлежни способни да раде енергично, да се боре за грађане и земљу.

  

По питању Kосова и Метохије, рекао је да су други који воле да се јуначе, допринели
независности KиМ и то толико да би њега самог било срамота да изговори реч KиМ.

  

"Сви они који су учествовали у стварању и прокламовању независности Kосова од
стране Албанаца пре 11 година би данас да нам соле памет", приметио је Вучић.

  

Рекао је да се ми не јуначимо и знамо колико смо слаби и мали у односу на свет, али смо
снажнији из дана у дан.
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"Видећете то по примањима и колико се гради и ради и по снази војске и полиције, које
су неупоредиво снажније и полако ћемо то све да градимо, чувајући мир", рекао је он.

  

Србија нема децу за бацање, нећу никада дозволити да неко пљуне на образ
Србије, да нас неко понизи

  

Вучић је подвукао да Србија нема децу за бацање и да је његова порука, пошто се овим
речима највише обрадују мајке, за мушкарце да добро знају, ко год да долази у Београд и
Србију, колико год да притиска или прети, да не треба да брину, да неће да се јуначи да
би добио гласове, али и да неће никада дозволити да неко пљуне на образ Србије, да
нас неко понизи.

  

  

"Чуваћемо понос наше земље. То значи да ћемо увек знати на паметан начин да штитимо
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наше националне и државне интересе и гледати како да помогнемо нашем народу на
KиМ", рекао је Вучић.

  

„Неки из Приштине прете и вичу да их не интересује избор Срба и Српска листа“

  

Kако је рекао, неки из Приштине прете и вичу да их не интересује избор Срба и Српска
листа.

  

„Само наставите, а ми ћемо мирно и полако. Ви сте много јаки, ми нисмо, али то да ћете
победити Србију и протерати Србе, нећете", поручио је Вучић.

  

Kазао је да смо тешко као народ преживели “Олују”, и да још једну не бисмо могли.

  

“Зато ''Олуја'' против српског народа више неће бити, јер држава је неће дозволити.”,
нагласио је Вучић.

  

Вучић је рекао да ће држава обновити све школе у Топлици и објекте свих државних
установа, а посебно Домове здравља.

  

Све ћемо у потпуности да обновимо новцем из Београда

  

"Све ћемо у потпуности да обновимо новцем из Београда", поручио је Вучић и додао да
локална самоуправа може да уложи у обнову путне мреже.

  

Од деце у Kуршумлији добио је лопту, и обећао им да ће ускоро добити помоћни терен,
што су деца одушевљено прихватила.
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  "Добићете помоћни терен брже него што се очекивало. То је моја дужност, а ваше је даизрастете у праве и поштене људе као што су ваши родитељи и останете овде даживите, а наше је да вам омогућимо услове за то", рекао је Вучић.  Држава ће највише уложити у Kуршумлију, што ће бити највеће улагање у последњихпедесетак година, поручио је Вучић и додао да ће грађани врло брзо моћи да видерезултате.  Председник Србије Александар Вучић обишао је радове на путу Блаце-Белољин,наводећи да ће будућа саобраћајница бити широка 7,10 метара, да је планирано да будезавршена до краја године, иако он сматра да би то требало учинити до 15. децембра даљуди могу да иду на славу. Вучић је, у оквиру кампање "Будућност Србије" посетио иКуршумлију.  Вучић је рекао, на почетку посете Топличком округу, да ће за деоницу у дужини од 11километара, са тротоарима, бити издвојено 4,5 милиона евра, а радове изводи ПЗПКрушевац.  

    Недостају нам машинисти, заваривачи, бетоњерци, рекао је Вучић и констатовао дановинара и правника има довољно, али не и људи занатлија.    Неће нико да дође у Куршумлију и Блаце и зато смо одлучили да једна државнакомпанија, наменска, дође овде      „Неће нико да дође у Куршумлију и Блаце и зато смо одлучили да једна државнакомпанија, наменска, дође овде, за пола године запослиће 80 људи “, најавио је Вучић иистакао да ће и веће присуство војске у овом крају донети више посла, "за набавку и запромет".  Вучић је рекао да је за тај крај потребна нека фабрика за прераду воћа, али да је врлотешко наћи некога.  "Ако имате потенцијалног инвеститора, спремни смо да дамо ванредно великесубвенције, не 50 одсто инвестиције, већ ћемо наћи начин да једнократном помоћидопринесемо да се инвестира у Блаце", рекао је Вучић руководству општине.  Вучић је обишао радове са директором Путева Србије Предрагом Дробњаком, а ту је биои директор БИА Братислав Гашић, као и државни секретар у Министарству привредеДраган Стевановић.   Фабрика у Куршумлији запослиће 300 радника  Вучић је затим положио камен темељац за фабрику наменске индустрије "Борбенисложени системи" у Куршумлији, у којој ће, како је најавио, до маја или јуна радити већ 80људи, а онда у наредне две године бити запослено укупно 300 радника.    Људи виде да када држава гради, може брзо да уради      "Ово ће бити ваша фабрика, ово није фабрике државе Србије. Људи виде да кададржава гради, може брзо да уради", рекао је Вучић који је са директором ЈугоимпортаСДПР Југославом Петковићем положио камен темељац.  Имаћемо много више војника у Куршумлији него данас, то значи нови живот, више људикоји ће да раде, то је набавка за војску, већи промет за ресторане, кафиће, рекао јеВучић.  Он је нагласио да се ради о инвестицији од 20 плус 25 милиона евра, од којих ће 20милиона бити дато за грађевинске радове.  Вучић обишао је касарну "Топлички устанак" у Kуршумлији: „Желимо да удахнемонови живот нашемнароду“  Александар Вучић обишао је касарну "Топлички устанак" у Kуршумлији у којој суразмештена два механизована батаљона 3. бригаде копнене војске, уз поруку да јевојска увек била одраз снаге Србије, и да ће зато њена војска бити јача онолико коликоје Србија снажнија и јача.  
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    „Желимо да удахнемо нови живот нашем народу на југу Топлице, који је јуначки браниодржаву, а од државе ништа заузврат није добијао “, оценио је Вучић.  Председник општине Куршумлија Радољуб Видић рекао је да у тој општини 30 годинаније било инвестије таквог значаја и обима, као што је Фабрика за машинску обрадуметала.  Свечаности у Куршумлији присуствовали су министар одбране Александар Вулин иначелник Генералштаба Војске Србије Милан Мојсиловић.  Војницима веће плате у децембру  Председник Србије је поручио и да ће војници већ у децембру примити плату увећану задевет одсто, а да се нада да ће у наредном периоду, како буде Србија снажила, такојачати и Војска Србије.  

    Вучић је, у касарни "Топлички устанак“ у Куршумлији најавио да ће у овом крају битираспоређено додатних 400 војника како би ово постао један од најснажнијих центара учитавој земљи.  Војска Србије је увек била одраз снаге Србије и онолико колико буде снажнија Србија,јачаће и њена војска, рекао је председник Србије.  Вучић обишао је данас у Kутловцу код Блаца породично газдинство породицеМиленковић  Председник Александар Вучић обишао је данас у Kутловцу код Блаца породичногаздинство породице Миленковић, која поседује једну од највећих фарми у тој области ипоручио да је интерес државе да помогне пољопривредницима да развијају производњуи остану на својим праговима.  
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  "Овде живи вредан и марљив народ, ово је земља добрих домаћина. Можете још многода урадите и напредујете", поручио је Вучић породици Миленковић у селу Kутловац.  Истакао је да је много срећан и поносан на оно шта су постигли, али и то што имају троједеце.  "Зато што је наш интерес да вам помогнемо да останете на свом огњишту. Да вас вашадеца, Лука, Јован и Душан наследе, да остану на селу", казао је Вучић.  
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  Претходно је обећао мештанима Kутловца да ће до Нове године бити завршено 3,3километра пута, од Kутлице до главног пута два километра и још нешто више одкилометара да ће бити санирано клизиште.  Вучић је, такође, обећао да ће у селу бити асфалтирано недостајућих 500 метара пута.  Мештани су се том приликом жалили председнику да су неки бивши посланициасфалтирали пут само до својих кућа.  Вучић је понудио мештанима Kутловца помоћ државе путем поделе по једне или двекраве, али су му они указали да им више одговара да чувају овце.  Министар пољопривреде Бранислав Недимовић је том приликом објаснио на које свесубвенције пољопривредници могу да рачунају.  Породица Миленковић, која планира да набави 200 оваца, захваљујући субвенцијама ћедобити 140 бесплатно.  Вучић је разговарао са домаћином Светиславом Миленковићем и младим домаћиномСашом и његовим синовима који већ помажу родитељима, због чега их је председникпохвалио.  Председник је питао малог Луку шта све уме да ради и питао шта све имају од воћа ислично. Посебно му је било драго када је дечак рекао да воли село и да планира ту даостане.  
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  Обишао је и нову стају за чување крава и млекару, а пробао је и јабуке из великогвоћњака породице Миленковић.  Kако је за Тањуг испричао Светислав Миленковић, њихово имање се простире на 70хектара, од чега је 50 хектара под закупом, а 20 у њиховој својини.  У новој стаји, Миленковићи имају 50 мужних крава, које дневно дају од 800 до 1.000литара млека.  Поред пољопривреде и сточарства, Миленковићи се баве и воћарством, а 4 хектараимања је управо под воћем.  Оно што је специфично је да је ова породица једна од ретких која је остала на селу даживи и ради, са троје малолетне деце.    (Агенције)  
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