
Вучић на „О2“: Ови што критикују продају Комерцијалне банке заборавили су на век у коме живе; Тражиће од нас де факто или де јуре признавање Косова, са циљем да га убаце у УН
среда, 26 фебруар 2020 23:06

Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је „најјефтиније прикупљање
поена“ то што представници опозиције критикују продају Комерцијалне банке
словеначкој НЛБ Банци, за коју је рекао да и није словеначка већ америчка, „зато што
Словенија има 25 одсто власништва“, као и да то говоре они „што су продали све три
цементаре и све банке, а које нису продали, разорили су и уништили и око њих се и
данас воде поступци“.

  

  

Председник Србије је, гостујући на телевизији О2, на оптужбе да се продаје једина
преостала државна банка одговорио да то говоре они који су продали све три
цементаре у земљи, у року од месец дана, Нафтну индустрију Србије, који су продали
све банке, све су нам биле стране, а уништили су, разорили и опљачкали и Агробанку и
Привредну банку, и ко зна колико још банака.

  

 1 / 6



Вучић на „О2“: Ови што критикују продају Комерцијалне банке заборавили су на век у коме живе; Тражиће од нас де факто или де јуре признавање Косова, са циљем да га убаце у УН
среда, 26 фебруар 2020 23:06

"То је била варијанта где Душан Петровић позове телефоном, договори се са двојицом
тајкуна, каже ''поднесите пројекат за 20 милиона евра, добићете кредит'', а када они
питају ''шта ће да буду наши колатерали'', он одговара ''не брините, то ћемо ми политички
да решимо'', а онда буде да су колатерали залихе неких производа којих у ствари нема,
ови упишу фиктивне залихе, шест месеци плаћају камату, а онда кажу ''ми више немамо
за камату''. Онда ви кажете, да узмемо колатерале, схватите да немате ништа. А, од тих
20 милиона евра, нека су трошкови поступка милион, остане 19 милиона, од тога дај три
милиона евра Душану Петровићу, дај три милиона мени, пет милиона другом, помози
члановима извршног и пословног одбора банке који су дали тај кредит и тако се заврши
тај посао", рекао је Вучић.

  

Према његовим речима, после држава мора да плати 400 милиона евра, као што је, како
је рекао, платила и за Агробанку и за Привредну банку.

  

"И ви ми причате о поштењу и банкарском систему. У Комерцијалној банци, када је морао
да оде председник извршног одбора Ивица Смолић, којег је поставио Млађан Динкић
својевремено, знате ли колику отпремнину је узео - 700.000 евра, зато што више није на
челу банке. Па, шта си ти, бог неки, цезар...? 700.000 пута сам хтео себи главу да
разбијем због уговора које су себи правили и ћутао да не погоршам, да не направим веће
ризике Комерцијалној банци у том тренутку. Барабе једне, лоповске", навео је Вучић.

  

На питање водитеља да ли је неко одговарао због тога, Вучић је одговорио: ''Питајте
судије и тужиоце, што бих ја подносио кривичну пријаву, па ако председник негде, нешто
каже, ваљда по службеној дужности тужилаштво треба да предузима одређене мере''.

  

"То је могло само у државној и партијској банци. Е, па нећемо партијске банке", рекао је
председник Србије, прецизирајући да НЛБ банка, која је учествовала на тендеру за
продају Комерцијалне банке, није словеначка, већ да је само 25 одсто словеначка, а да је
остало америчко.

  

Председник Србије се запитао и какве везе има власништво Комерцијалне банке са
банкарским системом који одлично функционише.

  

"Ево и ја бих волео да је српска, само ми реците, а ко ће то да ради, а да не буде
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притисака и да не буде на овакав начин вођено као до сад. Уосталом, имамо једну
пристојну банку, то је Банка Поштанска штедионица, ја имам дина картицу у тој банци,
дакле имамо српску банку, која је одлична. И шта је ту проблем, да ли треба да избацимо
ОТП, Рајфајзен, Интезу и све друге? Па, они одлично раде у нашој земљи. Какав је то
проблем, шта то значи уопште, да ли су људи заборавили на век у којем живе, ми живимо
без граница данас, о чему ти људи причају? Неко намерно мисли да може да нас врати у
17. век. Ова земља је то давно превазишла, па ми хоћемо да се отворимо, да живимо у
Европи без граница", закључио је Вучић.

  

У 1. кварталу највећи раст у Европи, у марту 515 евра плата

  

"Просечна плата у марту износиће 515 евра", изјавио је данас председник Србије
Александар Вучић.

  

Он је за О2 ТВ рекао да ће Србија бити водећа земља по висини плата на Западном
Балкану, као и да ће у првом кварталу 2020. имати највећи раст у Европи.

  

У децембру је, каже, просечна плата износила 510 евра, док је пре неколико година
била 340 евра.

  

Упитан да ли очекује да Драган Шутановац сада гласа на изборима за СНС, пошто је
најавио да ће то урадити када плата буде прешла 500 евра, Вучић је рекао да то треба
да питају Шутановца, али, да се буде поштен и он сам је рекао, подсећа, да ће се то
догодити за две или три године, а прошле су четири.
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  Шутановац је, примећује, коректнији од многих других.  Вучић истиче да ће се у марту видети права слика по питању раста плата, с обзиром даће се урачунати и раст минималне зараде од око 11 одсто за око 350.000 људи.  Казао је да смо били иза и Албаније и БиХ, као и Црне Горе, док смо сада испред свихтих земаља по висини просечних плата.  Додао је да је наша методологија за утврђивање висине плата усклађена са Евростатом,као и да је нешто конзервативнија од методологије коју користе друге земље у региону.  Нек' не добијем ниједан глас, нећу промовисати нерад  Председник Александар Вучић рекао је данас да је изненађен да је у оквиру државнихинституција наручено истраживање о ставовима грађана према могућности забранерада недељом, не само зато што то кошта, него и што не може да верује да сепромовише нерад у ситуацији у којој је напредак остварен управо напорним радом.  "Нека не добијем ниједан глас на изборима - нећу да се додворавам нерадом. Све штосмо постигли, постигли смо тешким радом", истакао је Вучић за О2 ТВ и подсетио да сутако изграђени путеви, пруге, Београд на води расте, а све то се подиже парама, а оне,истиче, не падају с неба.  'El voli te vi da radite nedeljom? pic.twitter.com/rbFIkKlry4— SofronijeUE (@SofronijeUE) February 26, 2020    "Што нас терате да не радимо, када радом престижемо све", подвукао је он.  Рекао је да се у свим земљама забрана рада недељом показала лошом и додао да не знако је тражио истраживање.  “Стигло ми је данас питање ''Је л' знаш нешто о истраживању да се недељом не ради?",рекао је Вучић и додао да мора да се распита ко стоји иза те идеје и ко ће да плати50.000 евра за истраживање чија је идеја да се недељом не ради.  "То је неко од мојих, али не знам ко", приметио је.  

  Тражиће од нас де факто или де јуре признавање Косова  Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да после укидања такси очекујестраховите притиске на Србију и да је питање тренутка када ће се од Србије тражити даде факто или де јуре призна Косово, са циљем да га убаце у УН.  Вучић је казао да, ипак, прво треба сачекати и видети какву ће Приштина одлуку попитању такси донети и да ли ће захтевати реципроцитет, али да нема сумње да ћеуследити притисак на Србију.  На питање шта би подразумевао Ахтисаријев план "плус плус" и да ли ће питати народшта мисли о томе, председник каже да ће свакако народ бити питан.  
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  "Даће они и више (од Ахтисаријевог плана), али ће тражити де факто или де јурепризнавање Косова од Србије. Циљ је да убаце Косово у УН", казао је Вучић да је то оношто можемо да очекујемо у наредном периоду.  Вучић додаје да је само питање тренутка када ће то тражити од Србије, да ли за три илишест месеци или за годину дана, али да ће се то свакако догодити и да ће онда битистраховити притисци на нашу земљу.  Очекујем пристојну излазност  Председник Србије и лидер СНС Александар Вучић рекао је да на предстојећимизборима очекује пристојну излазност, а од својих страначких колега - да победеубедљиво.  "Као председник Србије волео бих да су неки људи из опозиције озбиљнији и да неугрожавају темељне принципе постојања земље. Као лидер странке, немам проблем сњима. Бог да их поживи на местима председника странака још дуги низ година, јер тозначи да неће бити проблема за опстанак и функционисање СНС”, казао је Вучић за О2ТВ на опаску новинара да многи кажу да има опозицију какву само може да пожели.  

  Ипак, истиче, волео би да је опозиција озбиљнија, јер је важнија држава од странке.  Казао је да нико од њих неће да каже "ови су вреднији“, већ увек да су криви медији илинеко трећи, само не они. "То ми довољно говори колико не могу да буду критични исагледају ствари какве јесу”, рекао је он. Вучић је истакао да ће на изборимаучествовати странке које ће СНС-у директно узимати гласове. "То ме брине и на тоуказујем. Зато наши људи морају да раде више него икада", поручио је страначкимколегама.  Говорећи о изборима рекао је да очекује пристојну излазност, указујући да су набирачком списку и људи с правом гласа који бораве у иностранству.  Што се бојкота тиче каже, ако изађе на изборе милион или милион и по, то ће бити успехбојкота. Међутим, он у успех бојкота не верује.  "Причао је и Зеленовић пре две недеље да неће на изборе, а сада хоће. Како у Шапцу инеким другим општинама постоје услови за излазак, а у другима не? Сваком човеку је тотолико јасно да не желим да то коментаришем даље“, казао је он.  Указао је да ће на локалне изборе изаћи бошњачке, албанске и српске странке које ћежелети да се дограбе колача власти или желети да нешто направе у локалу, а када сеизађе на локалне изборе, који су у истом дану када и национални, не постоји право да себаци национални листић.  "Молио бих људе из СНС да ми не долазе и кажу ''победили смо бојкот''. Желим дапобедите убедљиво оне који изађу на изборе, пошто ниједан наш човек неће да гласа заоне који су за бојкот, због свега што су нашој земљи приредили. Они су за насмотивишући фактор. Нећу да дозволим да забораве на стварне противнике који имајумање одговорности, мање поштења, које нико не дира, који су остављени по страни. Зањих је могуће да ће рећи људи ''види колико причају лоше о Вучићу'', "хајде да гласам занеке сличне", објаснио је он.  Рекао је да страначки функционери треба да укажу на то да је СНС та која гурареформе, може да испуни циљеве програма 2025., да прикажу колико је Србијанапредовала, као и које амбициозне планове има.  "Људи неће да гласају за прошлост, већ за оно што је извесно и што могу да ураде убудућности", уверен је.  Упитан за СПС, рекао је да није чуо за њихову одлуку да треба да фаворизујупобедника након избора, али и да добро зна да ће се, ако СНС не буде добила 50 одстои плус 1 у скупштини, сви у једном дану ујединити и формирати техничку владу противнапредњака.  Подсетио је на 2008. када је, како то кажу, Драган Ђилас победио у Београду, а нијепобедио, истиче, већ су социјалисти прешли на његову страну и поред постојећегспоразума са напредњацима.  "Мој принцип и политика није ''фаворизујте победника'', већ да се борим за идеје,принципе, ма како се то некоме допадало или не. Свакако нећу да фаворизујемпобедника, чак иако СЗС или неко други победи, нама ће бити место у опозицији",истакао је Вучић.  Нико у Вашингтону неће променити став о Косову...  Председник Александар Вучић каже да ће се у Вашингтону, где ће бити крајем седмице,борити за бољу позицију земље, али да не треба очекивати да ће САД или било којидруги међународни играчи променити став према Косову.  Он ће говорити на годишњој конференцији Америчко-Израелског комитета за јавнепослове, што, иначе, сматра признањем за Србију.  На том скупу ће, између осталих, говорити и потпредседник САД Мајк Пенс, државнисекретар САД, Мајк Помпео, лидери оба дома Конгреса, један од демократскихкандидата за председника САД, Мајкл Блумберг, као и специјални изасланикпредседника САД за дијалог Београда и Приштине, Ричард Гренел, канцелар АустријеСебастијан Курц. . .  Ипак, истиче председник, нико у Вашингтону неће променити своје мишљење по питањуКосова.  "Где год идем, идем да се борим побољшану позицију Србије, али не очекујте да лажем ида кажем да су они променили свој став. Сувише смо ми мали и за Немачку, Америку,Француску, Енглеску, да би они мењали свој став. Суштински га неће променити, да лиможемо да добијемо више, а изгубимо мање, да поправимо положај Србије", рекао јеВучић.  На констатацију новинара да је његов одлазак у Вашингтон велико признање за Србију,озбиром да је први председник Србије који говори на тој конференцији, али и имајући увиду друге говорнике, Вучић је рекао да је то свакако велико признање за Србију и да јепоносан што је председник.  Вучић каже и да је добио четири велика признања и ордена која готово нико није добио- Светог Александра Невског од Владимира Путина, највиши орден СПЦ, највиши орденРепублике Српске, почасни докторат Московског државног института међународниходноса, али да је задовољан због признања аустријске Привредне коморе за реформе уСрбији.  
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Вучић на „О2“: Ови што критикују продају Комерцијалне банке заборавили су на век у коме живе; Тражиће од нас де факто или де јуре признавање Косова, са циљем да га убаце у УН
среда, 26 фебруар 2020 23:06

  "Кад ви то добијете на такав начин од таквих институција, онда сте своје завршили, алимени је стало шта ће грађани да кажу, колико смо путева изградили, плате и пензије,како да вратимо људе назад и спречимо одлив људи у иностранство....", рекао је Вучић.  Вучић каже да је Србија, иначе, много тога урадила у братству са јеврејским народом, дасу донети различити закони, да влада усваја Декларацију о антисемитизму и да једржава доказала какав однос има према антисемитизму и Холокаусту.  Годишња конференција ће, како је наведено на званичном сајту АИПАЦ, бити одржанаод 1. до 3. марта.  Вучић ће, према ранијим информацијама Танјуга, на том највећем скупу америчкепроизраелске заједнице, говорити о односима Србије и Израела, али и о изазовимаглобалне политике.  Председник Вучић на овом скупу учествује као гост, што је иначе у складу са праксомКомитета да на годишњу конференцију позове истакнуте личности америчке и светскеполитике.  Почетком марта отварамо радове за фабрику Бери у НС  Председник Србије Александар Вучић најавио је да ће почетком марта, неколико данапо повратку из Вашингтона, присуствовати почетку радова за швајцарску фабрику БериКалебо у Новом Саду.Истакао је да је реч о водећем произвођачу чоколаде и какаа усвету, који снабдева сировином око 70 одсто произвођача чоколаде. "Већ сутра отварамхотел Мона Плаза у Београду, а прекосутра реконструисану школу у ГорњемМилановцу", најавио је Вучић.  Додаје да ће дан после отварања радова за фабрику Бери у Новом Саду бити започетирадови и на изградњи фабрике Бросе у Панчеву, у којој ће просечна плата радника бити1.900 евра. "Зато сам срећан. Ипак, много ме муче економске последице корона вируса усвету", навео је Вучић напоменувши да влада општа хистерија у свету због коронавируса, што утиче и на европске берзе.  Вучић о Марковићу: Што бих га подучавао, мали сам ја за њега  Што бих ја подучавао Душка Марковића, мали сам ја за њега, иронично јепрокоментарисао данас председник Србије Александар Вучић изјаву црногорскогпремијера да је Митрополија црногорско-приморска порески обвезник који не испуњаваобавезе и да их о томе "неће подучавати нико, па ни председник Србије".  "Марковић је познати ерудита, желим му све најбоље. Што бих га ја подучавао? Малисам ја за њега", рекао је Вучић у емисији Фокус на ТВ О2.  На изјаву митрополита Амфилохија да је од срца захвалан на понуди да држава Србијапреузме порески дуг СПЦ, за који тврди да не постоји, али да би председника замолиода сваки динар који Србија може да одвоји, оде на Косово и Метохију, Вучић је рекао даСрбија даје много више него сви остали у претходним деценијама за КиМ.  "Дајемо много и када би људи видели колико новца иде за КиМ, многи би ми тозамерили. Дајемо много и то народ на Космету зна", рекао је Вучић.  

  Он је додао да српски народ на КиМ тешко живи, поготово јужно од Ибра, којима јебезбедносно теже него онима на северу.  "Али, свакако није лако ни једнима, ни другима, јер морају да прелазе Јариње, Брњак,Кончуљ... све оно што су установили од 2008. до 2012. године", додао је он.  Поновио је да се много средстава улаже у КиМ и да није сигуран како би људиреаговали када би правилно прочитали буџет.  "Хвала митрополиту Амфилохију на бризи. Дајемо довољно новца и даваћемо још више",рекао је Вучић.  (Агенције)  
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