
Вучић на Пинку: Немам никакву илузију да ће Харадинај веома брзо бити пуштен кући и наставиће да се бави рушењем власти у Србији; Позваћемо ОЕБС-а да дође у Србију и провери изборне услове, победићемо још јаче и убедљивије
уторак, 23 јул 2019 19:52

Председник Србије Александар Вучић истакао је вечерас да од позива и појављивања
Рамуша Харадинаја пред Специјалним судом у Хагу не очекује ништа, осим фарсе и
представе.

  

  "Не очекујем ништа, само једну фарсу и представу да је ОВК штитила људе од ''српског
агресора'' и да су били веома успешни“, казао је он у националном дневнику ТВ Пинк.   

Упитан да ли је датум за одлазак Харадинаја у Хаг баш на 20. годишњицу некажњеног
злочина у Старом Грацку намерно изабран, Вучић је казао да мисли да Харадинај није
повезан само са тим злочином, већ и са многим другим.

  

"То треба да установе неки други, који раније за то нису имали политичке воље и
храбрости да се с тим ухвате у коштац“, указао је он и додао да је Хашки трибунал, пред
којим је Харадинај раније био ослобођен, био политички суд, а да је сада реч о неком
другом суду, који је направљен на другачијим правним основама.
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Истиче да нема никакву илузију да ће Харадинај веома брзо бити пуштен кући и то
можда за дан два, а да ће онда бити већи херој, јер ће рећи како је штитио интересе
Албанаца и Косова.

  

Говорећи о злочину који је почињен у Старом Грацку и Харадинајевој повезаности са
њим, председник Србије Александар Вучић је рекао како не мисли да је Харадинај
повезан са тим злочином, додајући да је он повезан са многим другим.

  

Како додаје, Харадинај ће веома брзо бити пуштен кући, а онда ће бити још већи херој и
говориће како је штитио интересе Албанаца.

  

- Онај ко не брине о својим жртвама тешко ће да поштује и туђе, а још теже мислити о
будућности. Од овог не очекујем ништа, верујем да ће се Харадинај брзо вратити.
Немојте да имате никаквих сумњи да ће се овог пута десити нешто друго. Чекамо
Харадинаја ускоро да настави да се бави рушењем власти у Србији - навео је Вучић.

  

„Позваћемо ОДИХР да провери изборне услове и да кажу да ли ми нешто петљамо
и крадемо“

  

Председник Србије Александар Вучић најавио је вечерас да ће премијерка Ана Брнабић
ускоро позвати Канцеларију за демократске институције и људска права (ОДИХР)
ОЕБС-а да дође у Србију и провери изборне услове.
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  "Ми ћемо да позовемо ОДИХР, који се бави изборима, да дођу, па нека се пет, шестмесеци пре избора баве провером како наводно мртви гласају, живи не гласају.Нека провере бирачки списак да кажу да ли ми нешто петљамо и крадемо“, истакаоје Вучић у Националном дневнику ТВ Пинк.  Уверен је, међутим, да ће и после тога неки бити незадовољни, па ће рећи како им се несвиђају правила међународне заједнице, све оно што је свет прихватио као принципе.  Вучић је рекао да ће његова странка на изборима представити шта је урађено, које јекораке од седам миља правила Србија, а да ће сваку вољу народа прихватити ипризнати.  Указао је да ће на изборима бити остварена још већа разлика.  "Кажете да је 42 одсто Зеленског у Украјини велика победа, а овде ће да буде 50 одсто,а они неће имати ни 13 одсто, колико су имале проруске партије“, уверен је он.  Рекао је за опозицију да има свој свет у којем је затворена, да малтретирају све оне којиби да изађу на изборе.  "Сетио се део ДС да може нешто да добије, а може, а онда га преко Ђиласових иШолакових медија обележе као издајника, као што су и Сергеја Трифуновића. КадаВучић каже нешто пристојно о некоме од њих, онда га прогласе да је ''црв који би да насразједе"", казао је он.  „О нападима на своју породицу“  Одговарајући на питање о нападима на своју породицу, председседник Вучић каже даБИА има свој посао у држави, као и да друге стране службе исто имају свој посао.  -Што се тиче напада на породицу некако сам навикао на то. Људи су већ безброј путачули неистине и већ знају да су то неистине - додаје председник.  

  Вучић каже да напади нису пријатни и да је његов посао да трпи све ударце.  - Највећи проблем настаје када им одговорите. То је проблем појединих политичара уСрбији и појединих посланика који сматрају да су ту да туку и да ударају и мисле да нећуимати времена да неком одговорим. Њих стотине се препознало у тексту који самнаписао - нагласио је Вучић и додао да је тај текст добро описао шта се ради.  - Њихов проблем је јер се ја њих не плашим. Победио сам, јер су ме изабрали грађаниСрбије… Када кажем да они имају проблем са мном, они су научили да политичариплаћају рекет да се о њима не говори нешто негативно, а ја нећу да платим рекет никоме- нагласио је Вучић и додао како је лист 'Таблод' безброј пута објавио лоше ствари оњему, јер неће да им плаћа рекет.  Подсећа и да њега нико није пријављивао полицији да је тукао жену, таста, већ да супријављивани неки лидери СзС.  - Немојте да вам говорим колико политичара знам који доставаљају информацијемедијима како би себе заштитили. Ја то нећу никада да радим. Ја сам овакакав успео дадоведем у Србију и Меркел, Путина, Шинзо Абеа и безброј других државника. Успелисмо да земљу избучемо из банкрота и сада људи само чекају да виде колико ће им битиповећане пензије и плате. То са правом чекају - истакао је Вучић.  Како додаје, све се то може радити на здравим основама и након тешких реформи, какоје и било.  Председник Вучић каже да ускоро долази и Хан, као и да ће он у октобру ићи у Јапан.  - Дани су у питању до нових фабрика. Поново ће Банат да се радује - најавио је Вучић.  Говорећи о нападима на децу, Вучић каже да се то што се десило са братаницом СинишеМалог тренутно истражује.  „Надлежни органи ће саопштити ко је пратио жену и бебу Предрага Малог“   - Ми ћемо да утврдимо ко је пратио жену и бебу брата Синише Малог, Предрага. То лицеје са диктафоном питало је мајку да ли му је мајка или сестра. Има ту много чуднихдетаља. То је стварно одвратно. То лице се неће сакрити. То је тактика јапанскогпраћења - казао је Вучић.  
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  Како каже, то са бебом није ни за смех, а није ни за шалу.  - Да би се ово сакрило настала је кукњава да њих прате. Надлежни органи имају доказеда су мене и Томислава Николића прислушкивали све време - казао је Вучић.  Председник Србије каже да је свакоме јасно да их нико нити прати нити прислушкује.  - Па као да сам их ја бирао да ми буду противници, јер горе не бих могао да нађем.Погледајте њихове проценте. Одатле прича о бојкоту, јер шта друго да раде? Људи видеповећане плате и пензије и ауто-путеве. Погледајте само Београд, свуда су кранови исвуда се ради - истакао је Вучић.  Према његовим речима, има и људи који тешко живе,а они се не жале, жале се тајкуни.  „О опозицији“  - Ми ћемо да позовемо Међународне представнике, ОДИХР, да дођу четири, пет месеципре избора и да провере бирачки списак, да сви виде како ствари стоје, да виде да лими нешто не радимо како треба - најавио је Вучић и додао да ће његова странка наизборима преставити кораке које је правила у последње време, нагласивши да ћеприхватити сваку вољу народа.  Вучић каже да ће победа бити са 50 одсто, а да СзС неће имати ни 13 одсто.  Вучић се присетио како је 2014. године Весна Костић била фер када се писало опљачкама, а она је писала да никаквог криминала није било.  - Ја нисам могао да спавам јер сам размишљао како најбоље да решимо проблем поплава– присетио се Вучић и додао да се данас више не секира.  Говорећи о тужбама Вучић каже да Пајтић не сме ни да отвори врата онима који гапозову да оствари грађанске дужности.  „Чека нас тешка јесен због Косова“'  - Србију чека напорна и тешка јесен због Косова. Очекујем око 3,5 посто економскограста. Кукуруз ће бити бољи ове године него прошле, индустријски део ће нам бољерасти следеће године и грађевински због изградње Моравског коридора - додајепредседник.  

  „О Борису Џонсону“  Говорећи о томе што је Борис Џонсон нови премијер Велике Британија, Вучић каже даће он у сваком тренутку одговорити на позив Србије.  - Сигуран сам да ће Борис увек желети да саслуша шта имамо да му кажемо. Сутра ћу мупосалти поруку да се надам да је остао исти и да ће разговарати са нама малима – рекаоје Вучић.  Састанак са Давидом Вујићем, чланом мисије Аполо 11  Председник Србије је данас имао састанак са Давидом Вујићем, чланом мисије Аполо 11,о којем је имао само речи хвале, а затим је прочитао имена седморо Срба који суучествовали у том пројекту.  - Он је један од људи који је толико угледан и који свуда може да отвори врата у САД. Јане могу да слушам то да Американци нису слетели на Месец, а машта људи јеневероватна - оценио је Вучић.  Председник Србије је поручио народу да се не секира и да ће се власт трудити и боритиза бољу будућност.  - Сигуран сам да је Србија на добром путу и да људи не треба да брину о својојбудућности - закључио је Вучић.  (Агенције)  
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