
Вучић на ТВ „Прва“: Предстоји нам највећа криза до сада. Биће снажни притисци око КиМ. Највећи део инвестиција долази са Запада, ближи се тренутак када ћемо морати да уведемо санкције Русији - више нису у питању ни месеци
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Председник Републике Србије Александар Вучић изјавио је да је опозиција мислила да
ће са њим "обрисати патос" у парламенту током расправе о Косову и Метохији, али да се
то није догодило јер чињенице, резултати и одговорна политика најбоље говоре за себе.

  

  

Председник Вучић рекао је, у емисији Прва тема на ТВ Прва, говорећи о атмосфери у
скупштини током расправе о Косову и Метохији, да је за њега део политичке
свакодневнице то што га политички противници оптужују за диктатуру и ауторитарност,
иако раније председници и премијери нису долазили у парламент да одговарају на свако
питање посланика.

  

"Тада је цветала демократија", приметио је председник Вучић.

  

Напоменуо је да је четврти пут учествовао у расправи у Скупштини и да је опозиција
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очекивала да ће са њим, како је рекао, да обрише патос, што се и овог пута није
догодило.

  

"Ово се није догодило четврти пут, не зато што сам много паметан, већ зато што
чињенице и резултати најбоље говоре, као и одговорност и озбиљност. Када смо имали
расправе и о мање важним стварима, и деведестих и двехиљадитих, искључивали су
читаве посланичке групе, а сада смо видели насилничко понашање и дивљање
посланичких група, покушај физичког напада и на мене и председника скупштине и нико
није искључен са седнице нити опоменут", рекао је председник Вучић.

  

Навео је да је у Србији изгледа демократија када председници и премијери не долазе у
Скупштину, а "нико да каже то је неки напредак у погледу демократије".

  

"Нико да каже да је то напредак да нико није желео неког да искључи из важне
расправе, јер смо хтели да чујемо која је то аргументација", додао је председник Вучић.

  

Новинарка је на почетку скренула пажњу на критиковање председника Србије и упитала
га зашто га и даље оптужују.

  

"Било је занимљивијих оптужби од диктатуре, аутократије и ауторитативности. То је део
политичке свакодневице. Четврти пут сам учествовао у расправи и неки људи су
очекивали да ће да ме униште у скупштини и то се није догодило. Видели сте дивљање
неколико посланичких група, неколико напада и на мене и на председника скупштине.
Нико није искључен са седнице и нико не каже да је то неки напредак. Нико није желео
да некога искључи из важне расправе", навео је Вучић.

  

"Мени је добро донела та седница да могу да раскринкам неистине али ме једна ствар
веома забринула. Ако сте у стању да у савремено доба", навео је Вучић.

  

- Чињенице и резултати најбоље говоре. Међутим, интересантно је да нико није
приметио. Сећате се када смо имали обичне расправе у Скупштини, раније, без
присуства председника, тада би председници парламента искључивали читаве
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посланичке групе. Сада сте видели насилништво и дивљање читавих посланичких група,
покушај физичких напада, и нико није искључен ни опоменут са седнице. И нико да каже
да је то некакав напредак по питању процедура, јер нико никога није хтео да искључи из
важне расправе - рекао је Вучић.

  

Он каже да су у Србији блокирали ауто-путеве да би се уништила Србија и спречила
експлоатација литијума, из чистог хира, и да је народ заведен од стране оних које
плаћају НВО из иностранства.

  

- Ми тада нисмо реаговали. Они кажу употреба силе, пребачена је преко ограде једна
жена. У Немачкој за рудник ухапсили Грету Тунберг, премлатили остале, и нико ни реч.
То су ти двојни стандарди. У Србији је диктатура, а демократија је уколико би ти исти
дошли на власт и онда нас кажњавали за било шта. Важно ми је да укажем на тај пример
људима у Србији, да виде колико смо данас толерантнији и колико желимо расправу.
Имамо аргументе у својим рукама, седница је заказана да би људи знали шта Запад
тражи од Београда - рекао је председник.

  

Вучић је додао да га је врло забринуло то што се најважнија национална питања користе
у дневнополитичке сврхе.

  

- Ако сте ви у стању да у савремено доба да се служите бруталним лажима по питању
најважнијих националних интереса. Чули сте да Ана Брнабић има хрватски пасош. Па
нема, али Милош Јовановић има француски, и неће да се одрекне тог пасоша. Па кажу
да смо Хилари Клинтон дали два милиона, и пет година се позивају на ту лажну вест.
Уверили себе у сопствену лаж. Ана Брнабић ће доставити све уплате које је Влада
Србије имала од 2014. године па наовамо - каже он, и додаје да је једном или два пута
само видео Хилари Клинтон.

  

ЕУ мора да разуме да је ЗСО оно што иде испред свега

  

Вучић је поручио и да је српска власт опредељена за наставак дијалога са Приштином,
али да инсистира да прво буде формирана Заједница српских општина (ЗСО).
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Поновио је да у Брисел „може да иде једино туристички“ јер ЕУ као посредник у дијалогу
Београда и Приштине „мора да разуме да је ЗСО оно што иде испред свега“.

  

Он је казао да до понедељка треба да одлучи да ли ће ићи на Минхенску безбедносну
конференцију, јер ће Србија „бити у проблему“ ако не оде, а дође косовски премијер
Аљбин Курти.

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да не би волео да ванредни
парламентарни избори буду ове године, али не искључује ту могућност.

  

„Постојао је план неких амбасада да се на новим изборима изазове нестабилност“

  

Он је на ТВ Прва рекао да је постојао план, како је рекао, „неких амбасада“ да се на
новим изборима изазове нестабилност и да Србија више не може самостално да доноси
одлуке.

  

Вучић је истакао да је план био да се створе три блока и да онда све комбинације буду
могуће, али да је он то на време препознао и спречио.

  

„Ако је реч о председничким изборима они зависе од моје одлуке, а не од нивоа
легитимитета који није упитан, али када је реч о парламентарним план је био да се
изазове нешто као у Црној Гори. Да се СНС који има 43 до 45 посто, спусти на 35 до 37
одсто“, рекао је Вучић цртајући на листу папира како би требало да изгледа та нова
већина.

  

Десничарске странке би, како је додао, са 10,5 требало да скоче на 15 одсто, СПС би
порастао са 11 на 15 одсто, а европски блок у које убраја „зелене једне и друге,
(Драгана) Ђјиласа, па и (Вука) Јеремића, (Здравка) Поноша и остале“, би порастао на
укупно 20 до 22 посто, плус мањине и остали.
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Тако би се, додао је Вучић, формирала та „три кампа“, један је СНС, други социјалисти и
десничари, а трећи левичари и мањине.

  

„То је идеално за странце за разарање Србије. Онда ту СНС не може лако са мањинама
него мора да узме неког од европејаца. Странци би тиме добили хаос“, рекао је Вучић.

  

Он је одбацио тврдње да избора неће бити јер то не дозвољавају поједине амбасаде, и
поновио да амбасадори не могу да утичу на политику Србије.

  

Као пример је навео да се стално говорило да „једну министарку“ неће дати амбасаде, па
је она ипак смењена.

  

„Разговор са Дачићем прошао пристојно“

  

Вучић је рекао и како верује да ће са СПС-ом још радити „у наредних шест месеци,
годину дана“.

  

Додао је да је „већ неколико година“ приметно да СПС не учествује током расправа о
Косову и Метохији.

  

Вучић је рекао да је његов разговор са лидером СПС-а Ивицом Дачићем поводом
дешавања у парламенту на седници о Косову и Метохији, прошао „пристојно“.

  

„То не мења нешто што ја видим да се збива годинама. Ништа краће не траје у Србији од
захвалности“, рекао је Вучић.

  

„Нећу да плаћам рекет никоме”
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- Онај најгори друштвени талог, попут Милована Бркића, кога напада у сваком броју, у
сваком тексту осим мене? Не постоји тај. Када кажем мене мислим на моју децу и
породицу, и мене. Зашто? Зато што ја нећу да плаћам рекет. И нећу да се додворавам
било коме, да би о мени писао лепо. Нећу да учествујем у животу државе која ће бити
рекетирана од стране ситних мафијаша и клошара. И пошто сам употребио једну тежу
реч, сутра ћу опет бити пијан. То су људи који кажу да сам убио своје дете, и онда дођу у
Скупштину и причају о томе. Да ми је мајка курва, и отац ми је Фахри Мусљију. Нећу да
плаћам рекет никоме - казао је председник.

  

У наставку емисије уследили су снимци аплауза Владимиру Путину, Ангели Меркел и
Емануелу Макрону.

  

"Имамо једног истакнутог србомрзца у Београду. Европљанин је и толико мрзи Србе и
Србију да је то невероватно. То се ретко среће. Ја сам видео много људи који мрзе Србе,
а оваквог никада нисам видео. Више не знају шта ће од беса и мржње према српском
народу", каже он.

  

"Јасно је да постоји уплитање великих сила у наше домаће односе. Сви хоће преко
српске грбаче да остварују циљеве. Довољно је погледате изјаве званичника са Запада
и Истока и сви рачунају баш у Србији да победе", наводи он.

  

Вучић је упитан о тренутној позицији СПС-а и Ивице Дачића, односно због чега су
припадници те партије тихи, а навео је да то за њега није ново.

  

"Не постоји ствар коју нису говорили и измислили. Рекли су да сам убио своје дете, а што
то не пише за неког другог? Зато што нећу да плаћам рекет", додао је он и нагласио да
неће да говори лоше о СПС-у.
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  "Највећи сукоби до сада"  Председник је наставио да говори о ситуацији на КиМ и разарању земље које јеуследило након 2000. године.  "Предстоји нам највећа криза у свету коју смо видели од Другог светског рата. Ово јебило скоро па ништа, од онога што нам следи. Следи нам велика ескалација. Ја се надамда ће неки људи да разумеју да ескалација никоме није потребна и да ће се трудити дадеескалирају ситуацију. У наредних 5/6 месеци следе највећи сукоби до сада.  "Србија између чекића и наковња"  Вучић је оценио и да ће ескалација сукоба Русије и Украјине одразити се и на Србију,која ће у тој позицији бити „између чекића и наковња“.  Одразиће се и на нас, пошто ће притисци за увођење санкција Русији бити страховитноснажнији, а и досад су били снажни, рекао је Вучић.    Znaci, Kosovo je gangrena? Do juce bilo srce, dusa, kolevka…sad odjednom noga i to sagangrenom u poodmakloj fazi  — sve će to narod…. (@Snezana62545465) February 10, 2023    „Притисци ће бити неупоредиво снажнији по питању Руске Федерације. Биће снажнипритисци око КиМ. У овом тренутку више није сасвим јасно ко побеђује у Украјини. Многоје тешко победити Запад и њихово јединство у овом тренутку. Нисте имали Рускојединство на почетку, а сада имате готово јединство унутар руског народа, посебнонакон најаве о слању немачких тенкова", додаје Вучић.  Он је нагласио да немачки канцелар Олаф Шолц није имао другог избора.  "Наша земља ће бити између чекића и наковања у сваком смислу. Тешко је за нас ко годда победи. Зато сам рекао да припадамо реткима који говоре у миру, али мир не смевише нико да помене", нагласио је он.  Ближи се тренутак када ћемо морати да уведемо санкције Русији  Вучић је рекао и да се приближава тренутак када ће Београд морати да уведе санкцијеРусији и да по том питању очекује неупоредиво снажније притиске Запада.  Када видите да ситуацију више нико да заустави, идете у потпуни хаос. Нико више несме ни да помене мир. Ко год помене мир, он је Путинов агент. Ако будемо морали дабирамо? Пустите да терам овако докле могу. Знаћу који је тренутак када треба да сеодлучи, бојим се да ће то бити ускоро. Ми ћемо увек послушати себе. Нити нам се негдежури, нити имамо времена за чекање.  Додао је да морамо да водимо рачуна о финансијском интересу и о деци, а највећи деоинвестиција долази са Запада.  "Пустите да терамо овако док можемо. ", рекао је.  „Пустите да терамо овако док можемо, знаћу кад је тренутак и нећу да кријем ништа однарода, као што нисам крио свој очај након претходног састанка. Тај тренутак сеприближава одавно, плашим се да више нису у питању ни месеци“, казао је Вучић.  (Б92, vucic.rs, Информер, Н1)  
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https://twitter.com/Snezana62545465/status/1624152643080798209?ref_src=twsrc%5Etfw

