
Вучић на Пинку: Ди-џеј Жекс добродошао да се придружи нашем митингу 19. априла; Мотке пронађене у школи Дринка Павловић требале да послуже за изрежирани напад на лидере СзС како би се оптужили режимски батинаши
субота, 13 април 2019 10:29

Председник Србије Александар Вучић гостовао је овог јутра на телевизији Пинк

  

  

Вучић је, током гостовања које је почело у 10 часова, говорио о Косову, угрожавању
безбедности, насиљу дела опозиције, али и о осталим актуелним темама.

  

Председник је гостовање почео осудом ноћашњег насиља у општини Стари Град које су
извели батинаши Марка Бастаћа, који су из зграде Скупштине општине избацили
изабране посланике СНС

  

Потом је наставио о заказаном протесу опозиције:

  

- Брину ме мотке које су пронађене у ОШ "Дринка Павловић". Полиција је добила дојаву.
Очигледно је то требало да служи за напад на лидере СЗС, како би се представили као
жртве - рекао је Вучић.

  

- Зато сам позвао људе да дођу 19. априла и покажу, без икаквих трикова, да се Србија
залаже за мир и ненасиље.
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"И ди-џеј Жекс, ако буде хтео да се придружи код нас је добродошао", поручио је
Вучић и додао да ће Митровић на митингу направити "карневалску атмосферу са
својим пријатељима"

  

Коментарушићи ноћашње догађаје из Параћина, где је председик општине Саша
Пауновић закључао одборнике СНС, председник је рекао да није нормално да било ко не
пусти лекаре из Хитне помоћи да помогну болесном човеку.

  

- То само показује да су фрустрирани и да се боје да не остану без власти - рекао је
Вучић и додао: - Пауновић је познат по својој бахатости. Замислите да смо то ми
урадили? Да треба лекари да помогну Бошку Обрадовићу, а да ми то не дозволимо. То
говори о њиховој диктаторској природи.

  

- Код нас нико није ухапшен, док је рецимо 8.000 приведено у Француској. Ово
показује да је Србија заиста демократска земља. У општини Стари град на власти је
Ђиласов Бастаћ који би да глуми много јаког типа, а није сасвим сам. У Параћину и у
Шапцу су такође на власти и тамо је велики притисак! Наши посланици су целу ноћ
седели у Скупштини Србије и чували институцију Парламента. Да они нису унутра,
ови би упали! Наши одборници су ту и показују како се демократским методама
бори против насиља - рекао је председник за Пинк.

  

Запитао је шта би било да је неко из његове владе урадио то што је урадио Пауновић.
Ово, каже, говори о њиховој природи која је диктаторска. Једино им је преостало да оне
који деморкатски управљају земљом назову диктаторским владарима.

  

- Раде шта стигну, а за мене су ове слике од јутрос упозорење. Мислим да се ништа неће
догодити, јер једва чекају да шетају, тада се чини да их је више. Јуриће у шетње,
говориће им нестраначки па страначки лидери, изнеће захтеве да се смени управа
Јавног сервиса, па РЕМ и Оливеру Зекић која је скупила храбрости и сама сишла пред
фашисту Обрадовића и тајкуне Ђиласа и Јеремића. Зато мора да плати по сваку цену.
Онда ће рећи да то није због РЕМ-а, већ због Пинка. Ипак, они немају садржај сем оног
да певају кад се жена онесвести, да краду и чупају знакове, прете шамарчинама... –
каже председник. 
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Желимо Србију која неће да пребија новинарке, жене, која неће да ломи по граду, да
скида саобраћајне знакове... Они избацују одборнике јер не могу да трпе да ти људи,
које је народ изабрао, седе на том месту. Ти људи никога нису угрожавали, а онда су
дошли хулигани и батинаши да их избаце напоље            

    

Говорећи о датуму на који се данас одржавају протести, каже да нису добро изабрали
датум, али и да данас ничега неће бити.

  

- Неће постићи ништа сем вике, дреке и буке. Ја ћу данас бити на свом радном месту и
жао ми је што су ноћас приређивали насиље одборницима који су изабрани од стране
народа - каже Вучић.

  

Подсећа да су у Параћину умирали од смеха човеку којем је позлило, те да то само
говори да су неспособни да трпе другачије мишљење. Каже да нема проблем са тим да
се данас окупе, да дођу из целе Србије, а демократска Србија, како каже, окупиће се за
шест дана у Београду.

  

- Желимо Србију која неће да пребија новинарке, жене, која неће да ломи по граду, да
скида саобраћајне знакове... Они избацују одборнике јер не могу да трпе да ти људи,
које је народ изабрао, седе на том месту. Ти људи никога нису угрожавали, а онда су
дошли хулигани и батинаши да их избаце напоље - каже Вучић.

  

 - Као у последњих седам година ни ово неће бити највећи скуп мојих политичких
противника. Ништа неуобичајено. Надам се да ће разумети потребу да разговарају у
парламенту. Ако не разумеју, онда ништа. Сем дреке и буке неће постићи ништа -
подвукао је Вучић.

  

Председик је рекао да се Београд улепшава зарад туриста, а подсећа на силне
малверзације претходних власти које су гурнуте под тепих.

  

- Поносан сам како је Србија почела да показује свој отпор. Када сам кренуо у кампању и
по градовима, био сам изненађен подршком. Људи су сити, реагују и то више неће!
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Радујем се скупу 19. априла на којем ћу изнети план за будућност, да положим рачуне
народу, да им кажем да сам за шест година сигурно грешио, али сам се борио готово без
дана одмора – каже председник.

  

  

На протестима опозиције у Владичином Хану, каже, било је четворо људи, у Новом Саду
500 људи, а у Нишу најмасовнији скуп окупио је 800 људи. Каже да он више људи скупи
током посете неком селу, а камоли у центру града.

  

- Погрешио сам јер смо допустили да не говоримо о бројевима, а лагали су нас.
Сада више нема лагања, бројимо! - каже председник. Истиче да је увек спреман да
саслуша народ и поправи све што се поправити може. 

  

Каже да Србију очекује много проблема, по питању КиМ и економије. То су важнија
питања од питања шетње оних који имају једва десет одсто подршке грађана Србије.
Ако ће та мањина да хара по Србији, каже, онда имамо много већи проблем него што је
мислио.

  

Каже да 19. априла неће бити шетње, већ се сви стајати, само да би се видело колико је
људи окупљено.

  

- Наши људи су добри домачини и сигуран сам да и међу њима има јако добрих људи који
су поверовали да може да се заради без рада и да ће бити боље када неко украде –
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каже председник. Истиче да насилнике не жели да хапси, како би се направила разлика
између њих.

  
  

На протестима опозиције у Владичином Хану, каже, било је четворо људи, у Новом Саду
500 људи, а у Нишу најмасовнији скуп окупио је 800 људи. Каже да он више људи скупи
током посете неком селу, а камоли у центру града

    

Подсетио је на хапшење Радована Караџића и протест 2008. када се окупило око 15.000
грађана.

  

- Зауставили су нас код Дома омладине, почели да туку, послали жандармерију и
бригаду. Тукли су мене, Кокезу и убили Ранка Панића. Убили су га само јер је шетао
трасом којом они данас шетају без пријављеног скупа. Они полицију и не виде! Причају
бајке и позивају на државни удар. Србија мора да покаже толеранцију, али не и према
насиљу. Нећемо их ометати у повицима, усклицима, псовкама, али у насиљу хоћемо –
каже председник.

  

Оцењује да ће најмање десет пута данас бити мање људи у односу на 19. април.  

  

Председник каже да је опозиција ушла у протесте са подршком од 16 одсто, а да је
завршила на испод десет одсто.              

  

Указао је да су претходне власти оставили катанце на Смедеревској Железари, која је
спашена, те додао да сада и РТБ Бор, и то не само рудник, већ и топионица има
изванредну будућност.

  

 - Да не причамо о стотинама фабрика које сам отворио. Само у Нишу шест, две у
Краљеву, Крушевцу. У Панчеву стиже још једна фабрика - отворићу 12.јуна фабрику ЦФ,
највећег омпоненташа. У Нови Сад смо довели две и доводимо још две фабрике. Много
тога се променило и за то смо живели и борили се. Не долазе фабрике тек тако, већ
морате да се борите за њих - рекао је он.
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Указао је да су грађани Србије сити онога што опозиција говори и ради, а то показује и
број окупљених на скуповима у оквиру кампање „Будућност Србије“:

  

Председник Србије Александар Вучић верује да ће лидери данашњег опозиционог
протеста показати довољно разума И прихватити позив председнице скупштине на
консултације.

  

 - Верујем да ће прихватити руку која им је пружена И доћи у парламент да разговарају.
Седите и разговарајте - рекао је Вучић за Пинк телевизију.

  

Носим "фолксваген" сат за срећу

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да носи Фолксваген сат, који је
добио од министра финасија Синише Малог током недавне посете Немачкој, за срећу,
како би успели да привучемо велику инвестицију те компаније у Србију.
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  Вучић је рекао да је пре тога носио сат који је добио од белгијског премијера, док је саткоји је скинуо са руке и показао данас током гостовању на Пинку, како каже, добио одминистра Малог који га је купио након што га је он, Вучић, видео у излогу када су били уВолфсбургу.  

   - Мали ми је купио тај сат као амајлуију, као срећу, пошто су нам мале шанше запривлачење инвестиције Фолксвагена - рекао је Вучић и нагласио да ћемо се борити ида је тај сат симбол да Србија буде успешна као компанија Фолксваген.   View this post on InstagramPutovanje kroz vreme i u budućnost - predsednik Vučić obišao je danas muzejVolkswagenovih automobila u Volfsburgu #VW #Serbia #GermanyA post shared by  Budućnost Srbije  (@buducnostsrbijeav) on Mar 20, 2019 at 6:37am PDT   Додао је да, иначе, годинама није носио ручне сатове, као и да мисли да јеФолксвагеног сат коштао 129 евра.  - Надам се да ћемо успети да се изборимо за инвестицију Фолксвагена - рекао је он.  Вучић данас у 10 часова гостује на Пинку  Председник Србије Александар Вучић гостоваће овог јутра на телевизији Пинк  
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  Вучић че, током гостовања које почиње у 10 часова, говорити о Косову, угрожавањубезбедности, насиљу дела опозиције, али и о осталим актуелним темама.   (Информер-Пинк)  
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