
Вучић: Афера "Крушик" је измишљена у оквиру бруталне кампање опозиције, отац Небојше Стефановића нема везе са тим; Медведев није могао да препозна Београд, колико је сређен од његове посете пре десет година
недеља, 20 октобар 2019 11:58

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је измишљена афере о Бранку
Стефановићу, оцу министра унутрашњих послова Небојше Стефановића и о наводној
корупцији са фабриком наменске индустрије "Крушик" Ваљево и трговини оружја. Он је
изјавио "да опозиција води бруталну кампању против људи на власти и да је један од
таквих случајева узбуњивач из фабрике 'Крушик' Александар Обрадовић и додао да
узбуњивач може да буде само онај који нешто пријави државном органу или тужилаштву,
а да он то није учинио".

  

  

Он је, гостујући на Телевизији Прва, додао да Обрадовић не каже да је у "Крушику" било
нелегалних радњи и да "прича никакве везе нема са фирмом оца Небојше
Стефановића". Упитан да ли може као председник Србије да уради нешто да
атмосфера у друштву буде боља, Вучић је рекао да је то немогуће и да нема "земље на
кугли земаљској у којој је атмосфера добра".

  
  

Власт, која представља огромну већину, свакодневно је изложена терору
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Он је рекао "да се зна како се на власт долази и како се са власти одлази демократски и
да мора да има поштовања, да може да прихвати да има и кривице власти, али да је
власт која представља огромну већину свакодневно изложена терору".

  

Вучић је казао да "опозиција води бруталну кампању, да је унутар Српске напредне
странке направила касту или секту која ћути, а да он неће да плаћа рекет никоме да га
не напада".

  

Познат идентитет три од четири лица која су палила књигу заменика
градоначелника Горана Весића

  

Поновио је да су наводи да је лидеру Покрета слободних грађана (ПСГ) Сергеју
Трфинуновићу "нудио пола милиона нечега да изађе на изборе" неистинити и да би
волео да државни органи то испитају.

  
  

Нико из власти новинарке и друге даме није називао проституткама

    

Говорећи о нападу на новинарку Оливеру Јовићевић, Вучић је рекао да "нико из власти
новинарке и друге даме није називао проституткама и да није нормално да то не осуђују
они који имају ћерке и мајке". Вучић је додао и "да се знају три од четири лица која су
палила књигу заменика градоначелника Горана Весића и да се они виђају и на
протестима Један од пет милиона".

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је "да по питању Косова не треба бити
велики оптимиста и мислити да су ту изгледи Србије велики". "Вратили смо косовско
питање на велика врата, али немојте да будете оптимиста и да мислите да су ту наши
изгледи велики", рекао је Вучић гостујући на телевизији Прва.

  

"Албанци нервозни, праве ужасне грешке"
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Председник Србије Александар Вучић изјавио је да види као отворену претњу изјаву
кандидата за косовског премијера Аљбина Куртија да је за Приштину присуство Србије
на северу Косова највећи проблем.

  

Он је нагласио да "Курти неће угрозити Србе", додајући да Албанци праве "ужасне
грешке", да су нервозни, да виде да им не иде као што су планирали и да раде оно што је
Србија радила кад је излазила из комунизма.

  

"Медведев није могао да препозна Београд колико се променио"

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да му је руски премијер Димитриј
Медведев рекао да није могао да препозна Београд, који је сређен у односу на његову
посету Србији пре десет година.

  
  

Медведев је приметио да се град много променио, сређене су фасаде зграда и
напредује изградња Београда на води

    

Вучић је за ТВ Прва казао да је Медведев приметио да се град много променио, сређене
су фасаде зграда и напредује изградња Београда на води. Вучић је казао да су односи
Русије и Србије од поверења и да у највећем делу ствари, како је истакао, обе земље
мисле слично.

  

Он је подсетио да је јуче током посете Медведева потписан уговор о реконструкцији
пруге од Ваљева до границе са Црном Гором и да ће тиме за неколико година бити
реконструисана пруга од Београда до Црне Горе. Вучић је навео да се види разлика у
стању и опреми Војске Србије у поређењу са неким ранијим периодима и навео да ће
бити још додатних беспилотних летелица и нових ПВО система.

  

 (Н1) 
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