
Вучић на Пинку: Да је неко из Јеремићеве породице испребијан као мој брат обесили би ме на Теразијама, све нас стопира питање Косова, 60 дана трпим терор "Курира"
понедељак, 24 јул 2017 21:59

 Председник Србије Александар Вучић гостује на телевизији Пинк, први пут након што је
ступио на место шефа државе.

  

  - Вучић је говорећи о контрамитингу на дан његове инаугурације рекао да је свима
јасно ко су прави битнаши и питао шта су радили на улици када је постојао само један
пријављен скуп.   

О 'батинашима'

  

- Спречили смо крвопролиће - подвукао је председник Србије.

  

- По први пут вам кажем да мислим да је мој брат намено испребијан. Да је испребијан
само зато што је мој брат. Случајно се ту нашла камера америчке телевизије?! Ма, хајте
молим вас! Да вас питам шта би се десило да је неко од породице Јанковић, Јеремић,
тако брутално испребијан?! Па обесили бисте ме на Теразијама - рекао је Вучић да потом
поново упитао:

  

- Да је којим случајем у мом стану из мог пиштоља неко убијен - па да ли бисте ми дали
да будем председник државе.

  

- Још једном коментаришући аферу 'Савамала', Вучић је рекао:
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- Драго ми ће што је неко од тужилаца смогао снаге да каже: 'У чему је проблем, зашто
се диже фама'. Да су ме позвали, лично бих сео у багер и то урадио. Једини проблем је
што је то урађено ноћу - одговорио је Вучић.

  

Остварио сам политичке циљеве

  

Вучић је оценио да је испунио све личне политичке циљеве и амбиције.

  

- Председник сам непуна два месеца. Моје је да се одужим народу за поверење и за
гласове које сам добио. Своје личне политичке амбиције сам испунио. Био сам најмлађи
када сам изабран у Скупштини, најмлађи министар у оно време, једини председник и
премијер... То је завршено. Немам за друго шта више да се борим. Хоћу да се борим и
вратим народу за храброст. Ја сам ветеран. Имам једну политичку амбицију -  а то је
питање политичког наслеђа - шта остављате оним што долазе. Оставио сам уређену
касу. Успели смо да смањимо незапосленост. Јесам ли задовољан?! Па, нисам! Нема
проблема са курсом динара, нема проблема са инфлацијом. Плате и пензије ће бити
повећаване... - објаснио је Вучић.
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  Амерички потпредседник Мајкл Пенс није на састанку поменуо случај Битићи и то незато што не брине о томе, већ зато што зна да сам о томе разговарао са другима, изјавиоје председник Александар Вучић и поручио да је то тежак злочин који ће бити истражен.  Задовољан сам посетом САД  Вучић је изјавио да је са потпредседником САД Мајком Пенсом отворено разговарао оКосову и Метохији, као и о свим другим "трусним подручијима на Балкану". Вучић је зателевизију Пинк рекао да је са Пенсом отворено разговарао о свим проблемима Србије.  Додао је да је Пенс желео да искаже поштовање према Србији тиме што је изашао докапија Беле куће да га испрати до кола.  "Са (бившим потпредседником САД Џозефом) Бајденом сам имао пристојне, добреодносе, али није излазио напоље, а господин Пенс је желео да покаже поштовањепрема Србији. Нажалост један део у Србији не жели да разуме да је то поштовањепрема њима", казао је Вучић.  Вучић је рекао да га је пред одлазак у САД поред оптужби за паљење амбасадедочекао и текст бившег министра Вука Јеремића, али о случају Битићи.  "То се не ради, не говори се против шефа државе три дана пред сусрет у Вашингтону,не слаби се позиција државе, не можеш да рушиш Србију да би се дочепао позиције",рекао је Вучић о Јеремићевом тексту објављеном у америчким медијима.  "Покушали су све да би уништили моју посету САД. Нисам се дивно осећао због одласкау Вашингтон...Тресао сам се због одговорности за ову земљу, за сваког од 7,3 милионаграђана, рекао је Вучић.  Вучић је рекао да се у Вашингтону тресао због одговорности за Србију.  "Знам колико морам да бринем о сваком човеку овде, ... ја имам 7,3 милиона брига, давидим где нам је будућност које нема без доброг односа са Америком", рекао је Вучић.  Вучић је додао да су бивши потпредседник САД Џо Бајден и његов наследник Мајк Пенсбили одлично припремљени за састанак и знали су да се са њим "не разговара виком,дреком и уценом".  Председник Србије је рекао да нема више личних амбиција, али да води рачуна о свомполитичком наслеђу. Остављам сређене финансије, драматично смањену стопунезапослености, рекао је он. Вучић је рекао да сваки дан, са Брнабић, прати стање удржавној каси.  "Питање Косова стопира све нас"  Председник Вучић оценио је да је питање односа према Косову и Метохији питање које"стопира све нас".  

  "Ми док то не решимо, имаћемо замрзнут конфликт и никада се из тога нећемоискобељати... То је питање о којем морам да будем отворен према грађанима Србије",рекао је Вучић и позвао све који желе о томе воде отворени дијалог.  Он је казао да ће "наша деца да се бију" ако се оставе нерешена питања, наводећи датреба ствари довести до реалног нивоа и сачувати оно што се може сачувати.  "Срби на Косову и Метохији знају да морамо да будемо реални да би они у својим кућаммогли тамо да опстану", рекао је Вучић и додао да је због свега тога фокусиран наразмишљање о политичком наслеђу које ће остати будућим генерацијама.  Поновио је да Србија заступа политику слободе, независности и суверенитета.  Вучић је изјавио да је његов једини грех што је у време демонстрација због проглашењанезависности Косова био у Београду а не у Букурешту, као бивши председник СрбијеБорис Тадић који га оптужује да није спречио паљења амбасада.  "Учестовао сам на протесту јер сам сматрао да је то на шта је Тадић пристао ужаснолоша ствар за Србију. Мој грех је био тај што сам остао, а нисам био у Румунији као он",рекао је Вучић  Вучић је додао да није могао да верује када је видео оптужбе бившег председник БорисаТадића на његов рачун да није ништа урадио да спречи паљене амбасада.  "За разлику од њега ја тог дана нисам побегао у Румунију ... Он је тамо отишао да седодвори западњацима. Ја сам био у Београду и то је ваљда мој грех", рекао је Вучић.  Вучић је навео да постоји снимак где моли људе да се удаље од амбасада јер је знао дасу то "људи који се понашају неприлично, али да су ту јер разумеју трагедију коју јеСрбији приредила власт Бориса Тадића".  О листу Курир  Држава ће да уради своје, а ти туци сваки дан и износи најстрашније лажи. Договорилисе криминалци како се најлакше опљачка Србија. Е, па питам грађане Србије: "Хоћемо лида имамо државу или нећемо" - рекао је Вучић и додао:  - 60 дана трпим терор. То је линч против једног човека. Али нећу попустити, нећу да вамдозволим да крадете од наше деце - подвукао је шеф државе.  (Агенције)  
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