
Вучић на „О2“: Разговарао сам са Ђукановићем, Србија није срећна због Закона о слободи вероисповести, али не одлучујемо ми о томе; Црногорска аутокефална црква, де факто и де јуре, постоји још и пре успостављања независности Црне Горе
понедељак, 23 децембар 2019 22:22

Београд -- Александар Вучић истакао је вечерас потребу успостављања добрих односа
са земљама ЕУ и најавио посете светских лидера Србији за следећу годину.

  

  

Ипак, председник Србије Александар Вучић истакао је да "немамо баш тако одушевљену
подршку унутар Европске уније" када је реч о малом-Шенгену.

  

"Није лако Европљанима да критикују четири слободе које су део саме ЕУ: слободу
кретања људи, робе, услуга и капитала. Али, не воле ни да виде да Балканци сами
одређују своју судбину. То су радили од успостављања првих облика модерне
државности Србије, првих хатишерифа и Устава, до дана данашњег", рекао је Вучић.

  

"Хоћемо да урадимо све реформе које су неопходне, и они хвале те економске реформе.
Али, да ли сте сигурни да ако урадимо све што траже, и да постигнемо договор са
Приштином да ће нас примити у Унију? Ја нисам", рекао је председник Србије.
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  Вучић се осврнуо и на први круг председничких избора у Хрватској. "Ко год победи,
честитаћемо", истакао је.

  

"Релација Београд-Загреб мораће да се поправља у будућности, ко год победио", рекао
је председник Србије Александар Вучић у емисији "Став" на телевизији О2.

  

"Пратио сам изборе у Хрватској и нешто боље прогнозирао резултате. Био сам сигуран
да ће Милановић бити први у првом кругу. Мада, мислим да је недостајало три дана
кампање, па да Шкоро постане председник Хрватске", рекао је Вучић.

  

Председник Србије се осврнуо на досадашње посете Хрватској. "Никада нису добили
никога, осим мене, ко ће им рећи нешто из другачијег угла, не прелазећи границе
пристојности", истакао је.

  

Ово је и прво гостовање председника након повратка из Тиране.

  

"Шта год да кажемо мешамо се у унутрашњу политику"

  

Србија није срећна због Закона о слободи вероисповести који је предложила црногорска
влада, али нисмо ми ти који ће да одлучују о томе, поручио је вечерас председник Србије
Александар Вучић.

  

Он је у емисији "Став" на телевизији О2 рекао да је Србија право да одлучује у Црној
Гори изгубила много давно, а на крају формално 2006. године, када, захваљујући
тврдокорности наше тадашње власти, није било договора и Црна Гора је расписала
референдум о независности, коју је потом и прогласила.
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  Он је рекао да су наши односи са Црном Гором комплексни.  "Наша позиција је тешка, шта год да кажемо може да буде оквалификовано као мешањеу унутрашње ствари суверене државе", истиче Вучић.  Тему закона о слободи вероисповести, покренуо је, каже, са председником Црне ГореМилом Ђукановићем.  "Разговарао сам са председником Црне Горе Милом Ђукановићем, чуо од њега одређенеаргументе, рекао њему свој став о томе. Видећемо шта ће да буде", рекао је Вучић.  Председник је на питање водитеља одговорио и да црногорска аутокефална црква, дефакто и де јуре, постоји још и пре успостављања независности Црне Горе 2006. године.  Према његовим речима, ту цркву су формирали на Цетињу, на правно ваљан начин.  "Таман и да су црногорске власти за све у праву, постоји једна ствар од које не може дасе побегне, не можете после 100 година државе и права коришћења својине да кажете''ми сад имамо друга правила''", закључио је Вучић.      "Црногорска аутокефална црква" која "постоји де факто и де јуре" Реално, мислим датакво мишљење о својој верској рукотворини немају ни сам Мираш и чланови његовог"синода"?! https://t.co/TwI3iXEDzW  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) December 23, 2019     Нисам сасвим сигуран да ли је намерно, или омашка Али фаул је огроман. И очекујем дасе или Вучић под хитно коригује и извини, макар због те "аутокефалности", или да СПЦ,односно Свети Синод реагује колико ујутро.  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) December 23, 2019    "Синиши Малом важнија лична каријера од СНС"  Он је, говорећи о плагираној докторској дисертацији Министра финансија СинишеМалог, казао да је "у том тренутку била важнија његова лична каријера и оно што јепостигао, од заједништва" са Српском напредном странком.  "Да ли ја њега и даље веома ценим и поштујем као стручног човека, младог, одговорног?Да. Али да ли могу да рачунам у том смислу да ће некада да уради нешто противносвојим интересима у корист странке? Не", казао је Вучић и подсетио да је молио Малогда поцепа свој докторат и да напише други, што је он одбио.  "Ко год мисли да је Трамп луд или глуп, тај је глуп"  Додао је да амерички председник Доналд Трамп жели да од Групе 20 индустријскинајразвијенијих земаља (Г20) направи Г2, да на свету буду само две силе - САД и Кина ида се томе противе Макрон и Меркел.  "Ко год мисли да је Трамп луд или глуп, тај је глуп. Трамп жели да на свету буду самодве силе - САД и Кина, зато му треба да има под контролом Западну Европу, да она небуде самостални субјект. Томе су се супротставили Меркел и Макрон. Европа жели дабуде сила и снага за себе, и да не прихвата поделу на две велике силе, на Кину и САД",навео је Вучић.  "Уверен сам да ће Џонсон доћи у Србију"  Председник Србије нагласио је потребу успостављања добрих односа са земљама ЕУпре свега, због "настојања Европе да буде сила и снага за себе и њеног неприхватањаподеле на две велике силе".  Вучић је нарочито истакао важност повезивања Србије и Велике Британије убудућности.  "Треба да наставимо свој европски пут и да са Великом Британијом направимо што пребилатерално партнертсво. Британија ће бити кључни амерички савезник, многоизраженији него што је то био до сад, и за нас је важно да покушамо да направимосарадњу у будућности", рекао је Вучић, додавши да је "реално" да премијер БорисЏонсон дође у Србију следеће године.  "Не могу да гарантујем, али готово сам уверен да ћу успети да замолим Бориса Џонсонада дође у Србију", рекао је Вучић и нагласио да данас Србија има веће поштовање негошто је имала до сад.  "Следеће године ће доћи кинески и руски председник. Уверен сам да ће до крајаследеће године доћи и Џонсон. Макрон је дошао овог лета, гарантујем да ће Меркелследеће године доћи у Београд. Довели смо јапанског премијера, био нам је ипредседник Израела, као и представници неких моћних афричких земаља, који супосетили нашу Србију после много времена", истакао је.  " Као Пит бул ћу да гризем до последњег дана да се не забораве лажи о Јовањици "  "Људима је лакше да опсују некога него да га подрже", рекао је Вућић.  Он је говорио о аферама које су уздрмале јавност.  "Нећу дати да се забораве лажи о Јовањици. Као Пит бул ћу да гризем до последњегдана, да људи виде да се лаж не исплати. Исто тако ми не пада на памет да тамо гдепостоје стварне афере а некога штитим.", нагласио је председник Србије.  "Морају да се десе промене. Постоје људи који не залсужују ни моје поверење, ниповерење грађана Србије", додао је Вучић.  

  "Избори 26. априла или 3. маја"  Председник Александар Вучић рекао је вечерас да ће избори бити одржани 26. априлаили 3. маја, а на питање да ли ће СНС на те изборе изаћи са досадашњим коалиционимпартнерима, одговорио је констатацијом да и у СНС и у коалицији појединци о изборимаразмишљају као о плену.  "Мислио сам да избори буду 22. марта или чак 15. марта, али ме Ана Брнабић замолилада то пролонгирамо, тако да ће они бити одложени за неких 40 дана и видећемо да лиће бити 26. априла или 3. маја.  Kада је реч о томе да ли ће СНС изаћи на изборе заједно са досадашњим коалиционимпартнерима, Вучић је рекао да жели нешто друго да каже:  "Нажалост и у странци коју водим постој велики број оних који би увек да размишљају онекаквом плену и да се острве на коалиционе партнере. А, то исто раде и коалиционипарнтери и нису ништа бољи од СНС по том питању".  Вучић им је поручио да то не раде, пошто такву храброст не показују када су у питањуони политички протвиници који говоре, како је рекао, најгоре гадости о СНС и о њему.  "Kоји ме називају лудим, јер имам стрпљења да одговарам некоме 20 минута на истопитање, јер имам снаге да радим викендом. И нисам богат као они и никада нећу нипокушати да то будем, пошто имам друге циљеве пред собом", рекао је Вучић.  Он је додао да ти у СНС нису тако храбри, јер се чувају за нека будућа времена, кадатреба да одговоре појединим странцима и амбасадама када се на најбруталнији начинмешају у унутрашње ствари наше земље.  "Поштујем зато Небошју и Александра и многе друге зато што они то смеју да кажу. Аконишта друго, увек смеју да се боре за своју земљу и увек ћу више да поштујем те који себоре, уместо оне који ће да глуме финоћу и који ће увек испод жита најпре да задајуударац и то прво својима па онда свима другима".  Kако каже, то је његов принцип у животу.  "Волим људе који се боре и који ће да раде, а не људе који ће само да кукају и олајавајусве око себе и да извлаче за себе корист. Такве људе апсолутно презирем", поручио јеВучић.  На питање имају ли грађани разлога да на 2020. гледају са оптимизом, председник јеодговорио: "Имају великог разлога".  "Ако будемо умели и успели да сачувамо мир и стабилност, а уврен сам да хоћемо, нашаекономија ће огромном бризном ићи напред и то ће људи остетити", поручио је Вучић.  Сви ће једном у мини Шенген, Србија нема гаранцију да ће постати чланица ЕУ2025. године  Председник Александар Вучић не искључује могућност да иницијатива "малог Шенгена""пропадне" под притиском споља.  Вучић је за О2 телевизију рекао да нису у свим центрима Европске уније срећни због теиницијативе:  "Они не воле да Балканци сами воде своје послове, нелагодно се осећају кад не одлучујуони о нама", приметио је председник Србије, али не могу, додаје, директно да сесупротставе, јер иницијатива почива на четири слободе, односно вредности које сутемељ Европске уније, слободе кретања људи, капитала, услуга и роба.  Неки у региону су размишљали по принципу : "зезнули смо Србе, нећемо у то, то јењихова идеја, и пропашће", каже председник и додаје да се не би изненадио да се тодогоди, али идеја је лансирана и то се не може пренебрегнути.  Ипак, уверен је да ће се једном све земље региона придружити тој иницијативи, јер суњене предности и бенефити за грађане несумњиви.  Само од слободе кретања уштеда је, процењује се, преко 2 милијарде евра.  Такође, шире тржиште значи више инвеститора, указао је Вучић.  Верује да ће наредни састанак мини Шенгена бити у Београду крајем јануара, као и даће до тада бити успостављен проток радне снаге и путовање само уз личну карту уАлбанију и обрнуто.  Вучић је истакао да је на састанку у Тирани албански премијер Еди Рама први пут, уз сванаша неслагања око KиМ и српско-албанских односа, показао ретко виђену храброст изаложио се за уклањање економских препрека.  Председник додаје да постоји потпуна сагласност око омогућавања слободе кретања,пошто западно-балкнаска шесторка изгуби 23 милиона сати годишње на границама, амогли би ако бисмо то три пута смањили да уштедимо више од 2,5 милијарде евра, штоби за Србију било око пола.  Вучић истиче да би и са 500 милиона евра могли пуно да урадимо и навео да је, например, то више него што кошта аутопут Чачак - Пожега.  Такође, истиче да Србија са Албанијом има трговинску размену од 184 милиона евра, амогли би да је подигнемо на 500 милиона евра.  Поручио је да би са јединственим тржиштем у региону могли да привучемо вишеинвеститора и да би свима било добро, као и да инвеститоре само интересује да оду гдеима мање папирологије и мање корупције.  Правимо економски простор у коме наше фирме могу да раде и у коме камиони нећечекати на границама, нагласио је Вучић.  Kако је рекао, поједини мисле да ако се не придруже да ће "зезнути Србе" и да ће ондасве да пропадне.  "Kо хоће нека учествује, не терамо никога, али сви ће се томе придружити у наредних 10година. Та идеја ће остати записана у историји, као нуклеус нечега што је створилоснажне економије. Сви ћемо се временом придружити мини Шенгену", рекао је Вучић.  Председник Србије подсећа да су кроз историју убијени сви који су тражилиуједињавање Балкана, на пример, краљ Александар Kарађорђевић, који упркос томенема улицу у Београду, да га већина Срба и данас не поштује или има негативан односпрема њему.  Запитао је - како је то он био лош за Србију и Србе, а сви су хтели да га ликвидирају, штосу на крају и урадили.  На питање да ли мали Шенген може да убрза улазак Србије у ЕУ, Вучић наглашава даимамо велику помоћ од ЕУ и захвалио им се на томе, али и напоменуо да Србија немагаранцију да ће постати чланица ЕУ 2025. године.  Вучић додаје да једна правила важе за нас, друга за неке друге земље и да то правдајутиме што су те земље "традиционалне демократије".  "Али, реците нам која су прецизна правила која треба да поштујемо, питао сам. Биће, алинема гаранција. Ипак, ми то ни не радимо због њих, већ због нас".  Председник додаје да је и Путину рекао да је Србија на европском путу и да ништаникада није крио о односима Србије са Русијом и Kином, као и да политика сарадње сасвим доприноси да Србија буде најуспешнија земља по стопи привредног раста.  Вучић наводи да не може да каже, ипак, да нема ништа од уласка Србије у ЕУ, јерочекује да ће ЕУ после Брегзита морати да донесе крупне политичке одлуке, зато штоније лагодна позиција за ЕУ.  Kако каже, то Макрон добро разуме, због чега је и тражио промену методологије запроширење ЕУ, зато што ће Kина и САД брже напредовати.  Са друге стране, Трампу је потребно да има под својом контролом Западну Европу, ачему су се супроставили Маркон и Меркел.  Вучић каже да није у нашим медијима испраћено да је Макрон тражио да за контролуракета средњег домета не потписују само Русија и САД већ и ЕУ и да су сви на тоућутали јер се видело да Европа жели да буде сила за себе.  Политика сарадње је та која ће да победи, Рама je у случају иницијативе "малиШенген" показао ретко виђену храброст  Председник Србије Александар Вучић истакао је вечерас да премијер Албаније ЕдиРама даје предност могућности економске сарадње, за разлику од неких других изрегиона, који инсистирају на томе да се ми само извињавамо и говоримо како смогеноцидан народ, што им је једина политика.  Вучић је, у емисији "Став“ на ТВ "О2“, тим речима одговорио на констатацију да се попрви пут виде разлике у ставовима власти у Приштини и Тирани.  Истакао је да је Рама, у случају иницијативе "мали Шенген" показао ретко виђенухраброст.  "Откуд знам када ће Приштина укинути таксе“  А упитан када ће бити настављен дијалог Београда и Приштине, он је одговорио: "Откудзнам, не знам ни када, ни да ли ће да формирају владу, ни када ће укинути таксе“.  Према његовом мишљењу, томе што још није формирана влада у Приштини разлог нијеодуговлачење, већ политичко такмичење, јер Аљбин Kурти мисли да би добио сада јошвише гласова, и уцењује Ису Мустафу новим изборима, на које овај, као ни Хашим Тачи идруги, није спреман.  "Тако изгледа ситуација, није одговорно, ни озбиљно, али шта да радимо“, казао је он.  Упитан да ли би могло доћи до постизања компромиса до краја идуће године, Вучић јерекао да не искључује ништа, али да није оптимиста по том питању.  Након што је указао да нема никаквог помака, јер ни владу нису направили, иконстатацију водитеља да Тачи може да води дијалог, рекао је да није лака Тачијевапозиција, и да није у ситуацији да доноси кључне одлуке.  
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Вучић на „О2“: Разговарао сам са Ђукановићем, Србија није срећна због Закона о слободи вероисповести, али не одлучујемо ми о томе; Црногорска аутокефална црква, де факто и де јуре, постоји још и пре успостављања независности Црне Горе
понедељак, 23 децембар 2019 22:22

  „Ко год да победи на изборима у Хрватској, честитаћу победнику и гледати да радим на што бољим односима две земље“  Председник Србије Александар Вучић рекао је вечерас да ће Србија, ко год да победина изборима у Хрватској, честитати победнику и гледати да ради на што бољимодносима две земље, а ако тога не буде, чуваћемо мир и стабилност.  Вучић је, у емисији "Став" на ТВ О2, рекао да је пратио изборе у Хрватској и да је заразлику од других нешто боље прогнозирао исход, те да је и другачије доживео завршнудебату.  Kазао је да је мислио да ће Зоран Милановић победити у првом кругу, а да је МирославуШкору требало, де факто, још три дана кампање да уђе у други круг и постанепредседник.  Указао је да се у Хрватској повукла прича како је Шкоро био најлошији у финалномсучељавању, са чим, како је додао, се не слаже, што не значи да му се свиђају Шкоровиставови, напротив.  "То је човек који би водио најгору политику према Србији, који би покушао да оправдаЈасеновац, који би пустио Мерчепа на слободу, и који се хвали усташким поздравом. "Задом спремни"", објаснио је Вучић.  Навео је да је Шкоро одлично ушао у дебату, а да је најбољи на крају био Милановић, теда су истраживања показала да нису добро разумели то и реаговали на притисак који сукреирали медији блиски неким странкама.  "Смејао сам се томе. Спустили су Шкора на 19 одсто, а он је добио 25 процената. То нијегрешка, јер таква разлика у истраживању не може бити грешка. Шкоро није у правомтренутку кренуо у финиш кампање, да је раније кренуо постао би председник. То за насне би била сјајна вест"; нагласио је Вучић.  Упитан шта би за Србију било боље - победа Милановића или KолиндеГрабар-Kитаровић - Вучић је објаснио да шта год би рекао то би помогло оном другом,јер би рекли да Вучић навија за неког и тиме би други добио ветар у леђа.  На питање о његовом односу према Милановићу, који је био премијер Хрватске, рекао једа шта год мислили један о другом, две земље ће морати да поправе односе убудућности.  "Не мислим о њему ништа ни горе, ни боље. Наш посао је да сарађујемо са Хрватском",казао је Вучић.  На подсећање да је Милановић 2015. увео Србији санкције он је рекао да је због тогазахвалан немачкој канцеларки Ангели Меркел и Елмару Броку, јер да није било њих козна како би се завршило.  "Увели су нам санкције и забранили улаз наше робе у Хрватску, јер су се суочили сапрвим мигрантима. Они су угледали прве мигранте и казали "шаљите их у Мађарску".Меркелова нас је спасила озбиљних последица неодговорног понашања", подвукао је он.  Осврнувши се на посету Хрватској 2018. Вучић је рекао да не верује у причу да је тадаодједном, због избора, дошло до антисрпске хистерије.  "Не треба да говорим да су њиховим грађанима Срби најмање популарни, а слично је уСрбији са Хрватима, чиме не морамо да се поносимо“, рекао је он.  Вучић је пренео да је тада осетио ту атмосферу и казао да се не памти да је негде билотолико тешко и хистерије као у Вргинмосту.  Указао је да је видео страх код људи, које је посетио у селу поред Вргинмоста, који суспустили ролетне на својој кући из страха од прислушкивања.  "Видео сам код многих породица страх. Било је добро што су Милорад Пуповац и Српсконационално веће организовали скуп где се певало "Боже правде“ поред хрватске химне.Kод дела новинара видело се да не постоји жеља да се прича о будућности, већ да сеговори о прошлости, за коју мисле да им одговара. Никада нису доводили никог ко бирекао из другачијег угла, а ја сам се само борио за Србију и Србе и нисам прелазиогранице пристојности“, објаснио је он.  Рекао је да Србија ћути, јер и даље у Хрватској, према званичним подацима има 184.000Срба, а има их више од 200.000.  "Kада год бисмо ми јако одговорили, доводили би њихову позицију у питање“, нагласиоје Вучић.  
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  „Kрушик тешко оштећен неистинитим оптужбама“  Председник Србије Александар Вучић истакао је вечерас да је пренаглашеном аферомKрушик направљена огромна штета Kрушику и Ваљеву.  Kада је реч о том случају и евентуалној одговорности министра унутрашњих пословаНебојше Стефановића, председник се осврнуо на два кључна питања која биподразумевала неку законску одговорност.  Он је, у емисији "Став“ на ТВ "О2“, упитан да ли је било злоупотребе, да ли је оштећенСДПР, да ли се ради о кривичном делу и да ли тужилаштво не ради свој посао, казао даје једина озбиљна оптужба с тим у вези коју је чуо на самом почетку била да је некоуговарао посао по нижој цени да прода минобацаче компанији у којој је запослен отацминистра унутрашњих послова Небојше Стефановића.  "Та оптужба је пала у воду, јер није истинита“, казао је он и додао да је то потврдио иЈугоимпорт који је саопштио да је продавао свој производ за 1 до 2 одсто нижу цену, штонису морали, али, то је њихова ствар, а држави је свеједно ко купује производе нашенаменске, битно је само да се продаје.  "Поставља се, такође, питање: да ли је Небојша Стефановић било шта прекршио да биучинио свом оцу услугу, омогућио му корист? Није", рекао је Вучић и објаснио:  "Министарство на чијем је челу даје само дозволу за превоз оружја до аеродрома илиместа одакле се превози до крајњег корисника. У том поступку давање дозволе пролазиукупно пет инстанци, а министарство за трговину даје крајњу дозволу. У том делуСтефановић никакве власти није имао", казао је он.  Вучић је казао да нико не зна да одговори чему смисао целе те приче, и да је на крајудошло до тога да га један новинар пита да ли га је "слагао Стефановић".  "Не мислим да јесте, али пустите то, то су моји и његови односи", рекао је и додао да јепосле свега суштина да се дигла велика галама, и да се показало колико је наш народсуштински добар и како је емотивно реаговао.  "Не свиђа им се што се неко налази у кућном притвору, да не причам сад какавтужилаштво случај има, јер је на њима да донесу одлуку. Kажу да није фер према томчовеку који је ''дирнуо у осиње гнездо''. Наш народ се увек везује за жртву, макар инаводну", казао је он.  "Наше је да одговоримо на рационалан начин", истакао је.  Суштина је каже да је Kрушик данас угрожен: "Направљена је страшна штета. Имаћемомука да повратимо углед Kрушика, а највише је изгубило Ваљево. Мораћемо да вратимоуглед“, истакао је он.  Вучић је рекао такође да није спорно, ни проблематично то што држава продаје оружје,јер је циљ да зарађујемо да бисмо могли да имамо 2. 500 радника, и 11. 500 запослених унаменској индустрији, а да је циљ да се изједначе приватни и јавни сектор.  Рекао је да ће посећивати и приватне фабрике наоружања, ако раде посао у складу сазаконом, а тако и у вези ове приче помињању.  На указивање да је око Kрушика примебде имала и ЕУ, рекао је да неће о томе даговори, нити о томе ко га све зове из Уније када крену неки тендери.    „Просечна плата у јануару 515 евра, ништа од тога не би успело да није билоподршке пензионера “  Очекујем да децембар завршимо са привредним растом од четири одсто, а да просечнаплата у јануару буде око 510 до 515 евра, најавио је вечерас председник СрбијеАлександар Вучић.  Према његовим речима, по просечној плати тако ћемо у региону Западног Балканаделити прво место са Црном Гором.  "Не заборавите да смо ми кренули са просечном платом од 350 евра, а да су они тадаимали 512 евра. Имамо сада и врло ниску стопу јавног дуга, између 51 и 51,5 одсто",рекао је Вучић.  Он је, гостујући у емисији "Став" на телевизији О2, подсетио да ништа од тога не биуспело да није било подршке пензионера.  "То су озбиљни људи који знају да се рак не лечи андолом и аспирином, него озбиљниммерама и они су поднели највећи терет реформи", навео је Вучић.  (Агенције, Танјуг, vucic.rs)  
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