
Вучић на седници ГО СНС: Једино што се од Србије тражи је да призна независност Косова, компромис нам више нико ни не нуди; Ако таксе не буду укинуте, СНС ће уочи Ђурђевдана изаћи са мерама против Приштине
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Председник Србије и Српске напредне странке Александар Вучић изјавио је да је
пред Србијом "ужасно тежак" период по питању Косова и Метохије и да је једино
што се од Србије тражи да призна независност Косова. Најавио је да ће СНС уочи
Ђурђевдана (6. маја), ако таксе не буду укинуте, изаћи с "мерама против Приштине".

  

  

Србији следи изузетно тежак период, од нас ће се тражити признање пуне
независности и територијалне целовитости Косова и Метохије, рекао је данас
председник СНС, и Србије, Александар Вучић на седници Главног и Извршног одбора
странке у проширеном саставу.

  

Он је такође пренео да очекује, у Берлину, захтев за неким новим форматом разговора о
КиМ, а да при томе Срби не добију ништа, а Албанци добију независност.

  

"Али, по цену, коју треба да платим, нећу пристати на дијалог без претходног укидања
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такси", рекао је Вучић.

  

На седници проширеног састава Извршног и Главног одбора СНС Вучић је рекао да ће
притисци на Србију да призна независност Косова бити све већи.

  

Како је рекао, разговараће са кинеским и руским председником у Пекингу, а потом иде у
Берлин, где га очекују веома тешки састанци са лидерима Француске и Немачке.

  

"Тамо нас не чека ништа добро, одмах да знате и не очекујем ништа добро. Једино
очекујем почетак захтева за нови формат, где би циљ требало да буде признање
независности а да Србија не добије ништа", рекао је Вучић.

  

Тражиће да уђемо у разговоре а да Албанци не укину таксе.

  

"По цену - не по цену коју треба да плати Србија, него ја - нећу прихватити да наставимо
ма какав разговор без укидања такси, ма какви притисци били", поручио је Вучић.

  

Говорећи о захтевима и притисцима да Србија призна независност Косова, Вучић каже
да не претерује.

  

"И још да будемо срећни ако не уведу посебан трибунал за Србе и не осуде нас за све
сексуалне злочине почињене на Балкану. Ништа нисам претерао, чак сам ублажио",
рекао је Вучић.

  

Он је додао да последњих недеља у Београд код њега долазе многи званичници, зову га
на састанке на којима инсистирају да Србија уради нешто да "одобровољи Албанце да
укину таксе" на увоз српске робе.
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"Када сам говорио да имамо шансу за компромис проглашавали су ме за издајника,
а то нам је можда била и последња шанса да направимо компромис. Данас нам тај
компромис више нико и не нуди", рекао је он.

  

  

Вучић је додао да ће многи подржавати "различите унутрашње елементе како би се
смањивала снага српске државе, не би ли се до тог циља лакше и брже дошло".

  

"Притисци су никада већи, нема шта нису радили Албанци против Србије и Срба...
Готово шест месеци чекамо да се смилује међународна заједница да замоли своје чедо,
да укину таксе, ништа се није догодило", казао је Вучић.
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Он је најавио да ће разговарати са светским званичницима у наредном периоду, али да
Србију "не чека ништа добро" на састанку у Берлину са немачком канцеларком Ангелом
Меркел и председником Француске Емануелом Макроном.

  

"Једино што очекујем како траже почетак и захтев за новим форматом и дијалогом где
циљ треба да буде признавање Косова где Срби не треба да добију ништа. Тражиће од
нас да уђемо у разговоре а да Албанци таксе и не укину", казао је Вучић.

  

Вучић је поручио да он неће да разговара без укидања тих такси.

  

"По цену, не ону коју треба да плати Србија, већ лично, нећу прихватити да наставимо
било какав разговор без укидања такси шта год се дешавало и какви год били
притисци", поручио је Вучић.

  

Он је додао да ће СНС уочи Ђурђевдана (6. маја), ако таксе не буду укинуте изаћи са
"мерама против Приштине", о којима ће бити одлучено на посебној седници Главног
одбора СНС-а.

  

Ако до 6. маја не буду укинуте таксе на српску робу, биће одржана посебна седница
Главног одбора СНС, на којој ћемо изаћи са мерама против Приштине, поручио је данас
председник СНС и Србије Александар Вучић.

  

Тада ће бити шест месеци од како је Приштина увела таксе на робу из централне Србије,
подсетио је он у обраћању члановима Главног и Извршног одбора у проширеном саставу.

  

"А, одмах да кажем свима који су научили да зову телефоном и да прете, ако Срби само
подигну руке у гард, а шест месеци нас туку и оставише нас у модрицама, немојте да ме
зовете. Нисам доступан", рекао је Вучић.

  

Србија има право на своје достојанство, понос и образ, закључио је Вучић.
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"Као што кажу: ''Дођите, да дефинишемо циљ разговора и преговора, а то је признавање
независног Косова. А ви Срби добићете ништа''. То слободно мачку о реп окачите,
смените ме на улицама Србије, па доведите неког другог ко ће то да уради", поручио је
председник Србије.

  

"Ја и Српска напредна странка то нећемо да урадимо, а за разговоре и за компромис
смо увек спремни", додао је Вучић, након чега је уследио велики аплауз одобравања у
Сава центру.

  

  

О изборима после састанака са светским званичницима крајем априла

  

 5 / 9



Вучић на седници ГО СНС: Једино што се од Србије тражи је да призна независност Косова, компромис нам више нико ни не нуди; Ако таксе не буду укинуте, СНС ће уочи Ђурђевдана изаћи са мерама против Приштине
уторак, 16 април 2019 17:33

Вучић је изјавио да је замолио Председништво СНС да одлука о расписивању
парламентарних избора буде донета после његових састанака са светским
званичницима.

  

Он је додао да ће о евентуалним парламентарним изборима расправљати после
састанака са председницима Кине и Русије Си Ђинпингом и Владимиром Путином,
немачком канцеларком Ангелом Меркел и председником Француске Емануелом
Макроном.Ти састанци најављени су за крај априла.

  

"После тога појавићу се пред свима вама са коначним ставом и ви наравно знате, ако
идемо на изборе, циљ је да их победимо убедљивије него икада", рекао је данас Вучић.

  

Опозицији: "Ајд'', пробајте да блокирате, па ћете да видите - сваку блокаду ћемо да
вам пробијемо, на сваком месту. Да видите, бандо фашистичка, да фашизам у
Србији неће проћи"

  

Председник СНС и Србије Александар Вучић поручио је данас да велики скуп који је
заказан за 19. април у Београду, у оквиру кампање "Будућност Србије", неће почети све
док не буду могли сви да дођу и да ће бити пробијена свака блокада коју покуша да
постави опозиција да би спречила људе да дођу у Београд.

  

"Ајд'', пробајте да блокирате, па ћете да видите - сваку блокаду ћемо да вам пробијемо,
на сваком месту. Да видите, бандо фашистичка, да фашизам у Србији неће проћи",
поручио је Вучић, након чега је добио велики аплауз у Сава центру.

  

Он је на тај начин одговорио на најаве из Савеза за Србију да није искључена блокада
путева по Србији, како би присталице СНС биле спречене да дођу на скуп 19. априла.

  

Како је рекао, митинг у петак неће почети док сви који желе не буду могли да дођу.
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  "А, ићи ћемо у свако село, у свако место, где год се било који следбеник фашистеОбрадовића, тајкуна Ђиласа и Јеремића усуди да блокира људе и да им спречикретање. Док не ослободимо те путеве, неће кренути митинг у Беогаду, макар двадана чекали, овде у Београду ", нагласио је Вучић.  Вучић је поручио опозицији да "нема испуњавања ултиматума и да их никада неће нибити", а да су у парламент "добродошли" ако хоће да разговарају. "Позвали смо их упарламент. Иако ја не бих да се срећем са њима, то нам је обавеза. А они кажу 'нећемо упарламент'. А где ћете, на улици да разговарамо?", рекао је Вучић.  Он је казао да власт већ пет месеци трпи окупљања опозиције, а да они прете да ће даблокирају путеве, да људи не могу дођу 19. априла у Београд на митинг СНС-а.  "Пет месеци ћутимо и сви их трпимо. Само нама ни слобода окупљања није дозвољена.Хајде пробајте да блокирате, сваку ћемо блокаду да вам пробијемо. Неће почети митингу петак док сви заједно не ослободимо путеве, ако се усуде да блокирају, макар двадана чекали овде у Београду", рекао је Вучић.  Он је казао да су у петак позвани људи са децом, да дођу на скуп који је миран и на којемсе представљају идеје за будућност Србије, а не да се "туку и малтетирају".  Говорећи о протестима Један од пет милиона Вучић је казао да је власт "слушала" људекоји су излазили на протесте и нешто "ћутећи" исправљала, али да исто тако "неће даслуша" лидере опозиције.  "Нема испуњавања њихових ултиматума - доста је било повлачења предфашистичким лидером и двојицом тајкунских лидера, Србија се фашизма никаданије плашила"  Лидер Српске напредне странке Александар Вучић одговорио је данас на захтевеопозиције, рекавши да се у Србији поштује закон, и да су у парламент добродошли, алида нема испуњавања њихових ултиматума.  Вучић је на седници проширеног Извршног и Главног одбора СНС поручио, уз опаску даје то рекао и на Председништву странке, да држава "Србија није њихова фонтанажеља“.  "Можете да урадите шта год хоћете, да уцењујете Србију не можете“, нагласио је оннакон чега је уследио дуг аплауз и скандирање чланова СНС "Ацо Србине".  Вучић је на такву, гласну и једнодушну подршку свих у сали узвратио да му је драго даљуди из Председништва странке сад могу да виде шта народ осећа.  "Доста је било повлачења пред фашистичким лидером и двојицом тајкунских лидера.Србија се фашизма никада није плашила, већ се против њега борила храбро“, казао јеон.  Вучић је рекао да захтеви опозиције показују да они не желе ништа за народ, већсамо за двојицу тајкуна, Ђиласа и Шолака.  Како је рекао, један захтев се односи на РЕМ, иако по закону то не може да се испуни,али и упитао коме од грађана то треба, односно констатовао да људе пре свега занимајуплате, пензије, веће субвенције.  
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  "Не, они то раде да би Ђилас и Шолак могли да контролишу неке медије",констатовао је Вучић.  Други захтев се, каже, односи на РТС, што би, опет, ишло њима у корист.  Трећи захтев је, додаје, у вези са изборним законима, које су, подсетио је, "сами донелидок су били на власти, а данас им не ваљају".  Вучић је рекао да су спремни да разговарају о томе, и да су им упутили позив заразговор у парламент, јер је скупштина једино место за то.  "Али, они онда кажу да неће у парламент, јер су нека ''виша сила''. Хоћете на улици, алими на улици нећемо да разговарамо", поручио је он.  

  "Има људи који тешко живе, делимично сам задовољан економским развојем"  Александар Вучић каже да је делимично задовољан економским развојем Србије, јер идаље постоје људи који тешко живе и који су сиромашни. Вучић је казао да Србијачетири године заредом има суфицит у буџету и да није пред банкротством.  "Ти људи који тешко живе, најсиромашњи, они су наша највећа подршка, јер у странци укојој смо виде највећу наду и највећу шансу за будућност", рекао је Вучић.  Говорио сам да не бих волео да постанемо као они, као ДС која се распала на 50 делова,па се онда поново ујединила када су угледали плен и помислили да поново могу да седочепају плена. Рекао сам да бих волео да Србију доживљавамо на другачији начин, даимамо довољно снаге и мотива, жеље да се боримо за свој народ свуда и на свакомместу", рекао је он.  То је, истиче, понављао и говорио управо зато што је видео да је та "тешка болестопхрвала један део наших људи", јер су постали "много важни", удаљени од народа иникада немају довољно времена да разговарају са грађанима.  Вучић је казао да је "тешка болест опхрвала" део чланова СНС, јер су се удаљили одграђана.  "Кад ја не могу да их добијем телефоном, можете мислити како ће обичан грађанин даих добије. Зато сам тражио и желео да поново пробудимо ону енергију и оно што збогчега је СНС настао, да будемо права народна странка", рекао је Вучић.  Видим нову енергију у СНС  Лидер Српске народне странке  Александар Вучић је казао да се догодило "мало чудо",јер се у СНС пробудила нова енергија, пошто су у први план појединци "изашли и почелида се боре за своју земљу, народ и странку". Према његовим речима, та енергија је и"њега помало уморног препородила", а пресудан тренутак за то било је упаддемонстраната у Радио-телевизију Србије на протесту опозиције.  
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Вучић на седници ГО СНС: Једино што се од Србије тражи је да призна независност Косова, компромис нам више нико ни не нуди; Ако таксе не буду укинуте, СНС ће уочи Ђурђевдана изаћи са мерама против Приштине
уторак, 16 април 2019 17:33

  Одједном су у први план изашли и почели да се боре за свој народ, земљу и странку некиљуди које нисам раније могао да видим, који показују зубе, као што никада у претходнихгодина нису чинили“, рекао је он на седници проширеног Извршног и Главног одбораСНС.  Рекао је да је када је видео да су неки упали на РТС намерно сазвао конференцију зановинаре да позове те који су упали да дођу у Председништво и преузме терет на себе.  "Од тог дана сам видео како се Србија буди, како расте отпор насиљу, тестерама,блокадама, крађама знакова, нападима на градилишта. Да није било наших жена идевојака у Скупштини града које су се супротставиле фашизму питање је када бисмо сесви други пробудили. После тога као да је кренула лавина нове енергије“, истакао је он.  Указао је да је обилазећи Србију видео другачије људе и нову енергију.  "Део људи који нису готово ништа или баш ништа добили од странке решио је да устанеи каже да хоће да се боре против насиља, за будућност Србије и који кажу имамо вишеснаге, храбрости од оних који нас вређају. Заједно са новом енергијом коју су донели, имене су уморног препородили, да се у последњој години мандата на челу странкесупротставим“, подвукао је он.  "После тога као да је кренула лавина нове енергије. Део људи који нису готово ништадобили од странке у претходном периоду решили су да устану и кажу 'не' најгорима и дахоћемо будућност Србије јер имамо више енергије и снаге", казао је он.  Председништво СНС данас је расправљало о припреми за митинг "Стоп насиљу" који ћеу оквиру кампање "Будућност Србије " бити одржан 19. априла у Београду, о ситуацијина Косову и Метохији, као и о актелној политичкој ситуацији и потенцијалномрасписивању парламентарних избора.  (Агенције)  
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