
Вучић у „Ћирилици“: Шојгу приликом посете рекао - "Водите рачуна да не останете без Вучића, јер таквог више нећете имати"; Следећи избори судбински и то су ми последњи избори на челу СНС
уторак, 18 фебруар 2020 03:23

Председник Србије Александар Вучић гостовао је у емисији „Ћирилица“, аутора и
водитеља Миломира Марића. Вучић је изјавио у емисији да „трпи нападе својих
политичких противника из разлога личне мржње, али и због тога што води независну
политику Србије, као и политику војне неутралности и подршке српском народу у
региону“.

  

  

Вучић је о томе говорио у емисији Ћирилица на Хепи телевизији, непосредно по
завршетку прве емисије из серијала Владалац на Н1 телевизији, коју је окарактерисао
као "четири сата непатворене мржење".

  

Рекао је да свакако није безгрешан, нити је свака реч коју је изговорио у прошлости била
најмудрија, али, каже, ни у тој, ни у другим емисијама не могу да кажу да је нешто украо
или да је покрао свој народ, нити је ишао против интереса свог народа.
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На такве емисије, у којој, као у вечерашњој на Н1 кажу да је "радиоактиван,
неурачунљив, болестан" не може, истиче, да одговара сваки дан, имајући у виду његове
активности, укључујући спољнополитичке.

  

- Ја ћу вечерас покушати да одговорим на ту њихову мржњу. Ја сам њихова мета. За то
постоје два разлога. Ђилас, Шолак и Мишковић не могу да се договоре. Та тројица који
не могу да се похвале баш часним занимањем. Када сам ушао у ову причу, знао сам да ме
очекује прљава кампања. Други разлог је српски интегритет. Данас сам провео време са
Сергејем Шојгуом. Он је рекао да се Србија много променила набоље, а да то само прави
државник може да спроведе у дело. Ми смо мала земља, али поносна, о њеном
интегритету одлучују само грађани Србије - нагласио је председник Србије.

  

Кад је реч о кампањи против њега, у њој, каже, није видео можда чак ни толико мржње,
колико "жалопојку за старим временима", у којем су његови политички противници о
свему одлучивали. - Ја одем два дана у Минхен, да се вратим овде и састанем са Србима
из региона, да доделим одликовања, да потом летим у Брисел... За све то време они који
ме мрзе праве филмове. Четири сата траје филм о мени. Ја нисам безгрешан, не
познајем никог у политици ко је безгрешан. Али та мржња коју они испољавају према
мени... Мада, ја нисам видео толико ни мржњу, колико жал за оним временима када су
они лепо живели док су били на власти. Ја нисам идеалан и безгрешан, неко ко може да
каже да је било паметно и генијално све у његовој прошлости. Али за разлику од оних
које они политички подржавају, мени не могу да пронађу да сам нешто украо. Немам
рачуне у Лондону и на панамским острвима, и то је нешто на шта сам поносан... Није то
само мржња на којој инсистирају, то је и жалопојка за старим временима у којима су они
уживали. И добро је да људи упореде време у којем су они одлучивали о судбинама
људи и наше време - рекао је Вучић.

  

Председник је навео да су три разлога тој кампањи, а један је личне природе и тиче се
"три најбогатија човека у Србији, Мишковића, Ђиласа и Шолака", који не могу да се
помире са тим да више не одлучују о свему.

  

"Њихова мета сам само ја, неко ми је, погрешно вероватно, израчунао да су истрошили 27
милона страница у њиховим дневницима и недељницима чисте мржње против мене,
највећим делом лажи и полуистина, сасвим свеједно", рекао је председник Србије.

  

Када је ушао у ту борбу знао је да ће се против њега водити најпрљавија кампања, јер је
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знао са каквим људима има посла.

  

"Тројица вероватно најбогатијих Срба, који су на различити начин стицали иметак, нека
народ закључи како", рекао је председник и додао да не може да каже да не могу да се
похвале да је то било на частан начин.

  

Други разлог за кампању против њега је политичке природе, јер другима, како је навео,
смета снажна Србија, Србија која је политички независна, војно неутрална, и која
подржава Србе у региону.

  

  

Шојгу приликом посете рекао: "Водите рачуна да не останете без Вучића, јер таквог
више нећете имати"

  

Пренео је да му је данас после подне министар одбране Русије Сергеј Шојгу рекао у два
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наврата да се Београд невероватно променио од када је последњи пут био у овом граду
и да је Србија једна од ретких слободних и слободарских земаља у свету, те да је то
само могао на пут да изведе снажан председник.

  

Он је открио и детаљ који је рекао руски министар одбране Сергеј Шојгу приликом
данашње посете Србији. - Не могу да откријем оно што је мени рекао лично, али знам шта
је другима рекао: "Водите рачуна да не останете без Вучића, јер таквог више нећете
имати" - открио је Вучић, а публика у студију громогласно је аплаудирала.

  

Вучић је рекао да је Србија мала земља, али да у њој одлучују грађани Србије.

  

Каже да се у серијалу Н1 могло видети инсистирање како су странци желели да га
доведу.

  

“ Вечерас смо заједно гледали како су неки странци хтели да ме доведу на власт.
Замислите странци сменили Бориса Тадића, који је ишао дотле да је уништавао наше
Стреле. Рушили су Тадића у чије време нам је отишла Црна Гора, у чије време смо имали
17. март - погром на КиМ, у чије време је Косово прогласило независност, који им је
омогућио да на Јарињу и Брњаку успоставе прелазе. А ми који смо послушни, нисмо
дозволили да се одвоји неки део земље, да се уништавају фабрике, дизали смо земљу из
пепела ", објаснио је он.

  

Указао је да је и за време Тадића Међународни суд правде донео пресуду да је Косово
имало право да донесе одлуку о независности, на чему се захваљивао Хашим Тачи.

  

''Тако много ''непослушнога'' су рушили да би довели ''послушног'', за чије време ниједан
део територије није отишао, није дозвољено да нам уништавају фабрике", казао је он.

  

Трећи разлог кампање је то што многи споља не желе да Србија иде брже од других у
региону, рекао је Вучић, и указао да су зато одобрили Албанцима на КиМ да уведу
Србији таксе.
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Вучић је подсетио да је Србија имала највећу стопу раста у 2019. и 2018. години и да
зато морају да зауздају Србију.

  

"Њима је добра Србија само она која не иде много напред", приметио је Вучић.

  

Истиче да су неким људима уста пуна "велике Србије", а нису свесни да онима којима
смета напредак Србије не би било довољно ни када би Србију ограничили само на
Београд и да им ни тада не би била доволно мала.

  

Следећи избори судбински, то су ми последњи избори на челу СНС

  

Он је додао да су следећи избори судбински и да су му то последњи избори на челу
СНС.

  

- Посмењиваћемо 50 одсто људи на локалу и још 50 одсто људи у Парламенту, да бисмо
могли још боље и брже да напредујемо.

  

Председник је поручио да ће се зато борити да Србија иде још брже напред и да ће
управо зато бити смењено у СНС 50 одсто људи на локалу, 50 одсто у парламенту и да
ће бити смењено 70 одсто министара.

  

Жели, каже, без обзира на све ударе, да покаже људима да Србија може да иде још
брже напред.

  

Нису нам Албанци увели таксе
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Вучић је рекао да су таксе Приштине на српску робу уведене због притисака споља.

  

- Ни најмања Србија не би била довољно мала колико би они желели. Зато им нећу
дозволити да смање Србију. Не одговара им да Србија брже напредује него друге земље
у региону. Следе жестоки удари на Србију - рекао је он.

  

Вучић је рекао да су Албанци имали подршку једне велике европске силе.

  

- Знам ко је то урадио, сада знам. То је значајна, моћна страна сила. Њима су одговарале
таксе. После тога имамо Закон о слободи вероисповести у Црној Гори, са нескривеним
циљем. И Мило Ђукановић каже да "они желе да имају своју цркву". Имајте, али не
узимајте оно што није ваше - рекао је Вучић.

  

  

О региону
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- Приметићете да се трудим да не кажем нешто непримерено о било којој од земаља из
региона. Хрвати имају улицу злочинца Будака. У БиХ се договио напад на мене у
Сребреници, сећате се? Никада никога нису окривили за тај догађај. У Црној Гори Мило
Ђукановић каже да морају да имају своју цркву. Није проблем, имајте, али немојте да
узимате цркву која није ваша. Он за то добија подршку НАТО земаља. Првих дана су
нападали Амфилохија, опозицију, али онда креће суштина. Онда само Вучић. Нападају
само мене. Јесам ли ја донео закон о слободи вероисповести? О томе сам разговарао и
са Србима из региона. Миле Додик никада не може да оде сам у Брисел. Зову га заједно
са Комшићем и Џаферовићем. Додик каже: "Па чекајте бре људи"... После тога Миле да
изјаву на коју ја нисам утицао, он каже шта он мисли. Ја одмах видим куда ће то да иде.
Одмах кажем да Србија поштује територијални интегритет БиХ, а мене онда синоћ пита
новинар Н1: "Поводом ваше контроверзне изјаве..." Које моје изјаве? Али Вучић је крив
за све. Србија више није џак за ударање, није то више слаба Тадићева и Јеремићева
Србија. Србија има бржи раст економије него што је био њихов, Србија има и своју војску,
Србија је јака и то је оно што сви они не могу да ми опросте. Они не могу да схвате да ја
живим за оно што је Шојгу данас изговорио и за оно што ће српски народ тек да говори о
мени - каже српски председник.

  

О светским лидерима

  

- Од Путина сам добио орден. Са Орбаном имамо искрене и пријатељске односе
захваљући управо њему. Мађарска безусловно подржава Србију. Што се Ердогана тиче,
увек показује поштовање према нашој земљи. Ни он и Путин не мисле ни приближно
исто, али се поштују. О мени има изузетно лепо мишљење и француски председник
Макрон. Ко год шта мислио, и канцеларка Меркел има добар однос према нама. Јапански
премијер Шинзо Абе такође. Си Ђинпинг ће доћи у Србију ове године, то ми је потврдио
кинески министар спољних послова Ванг Ји. Па чиме сам ја то заслужио? Кинески
председник ће доћи у нашу земљу. То је све зато што је Србија јака, што има добар углед
у свету - објаснио је Вучић.

  

До неких министара чак ни ја не могу да дођем

  

- Један министар ми је рекао, после 20 дана: "Е, нисам знао да је то твој број телефона".
Чекај, да ли је могуће? Како се ти онда јављаш грађанима? Притом, ја никад не мењам
број телефона. Ја не могу да примим четири милиона људи. Један високи функционер
отишао је у Аргентину на 20 дана. Не можеш ти човече да будеш функционер, а да
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спајаш све празнике, да идеш по 20 дана на Јамајку, на Сент овај, Сент онај... Мене је
срамота кад то причају о мени, јер те људе повезују са мном. О мени су лагали да сам
ишао у Мајами на одмор. Мене је срамота кад ме људи плаћају да идем да се проводим.
Дајте да зарадимо да људи имају да оду на одмор. Да они споје по 20 дана - рекао је
председник Србије.

  

О раду недељом

  

- Зашто да не радимо? Пустите људе који хоће да раде, да раде. Таман сада кад нам је
кренула економија, хајде да је уништимо. Зашто да не раде продавнице недељом? Треба
ли нам доктор и недељом? Ако ви нећете да радите, немојте да спречавате друге да
раде. Шта ћемо да радимо недељом, да играмо Сони - питао је Вучић.

  

О страним компанијама и висини примања

  

- Немојте, људи, не можемо ми да условимо страног инвеститора и кажемо му: "Мораш
да даш толику плату". Зашто би тај човек онда одлазио из Немачке? Па у Крупњу рецимо
нема пута. Нападају фабрику у Коцељеви, Раух, одлична фабрика, добро ради. Данас
долазе најкомпликованије и технолошки најсавршеније компаније из Европе у Србију.
Више него дупло смо преполовили незапосленост младих, а укупну незапосленост
спустили испод 10 одсто. Увек има незадовољних. За 30, 40 година најважније је шта ће
се писати. Тада ће моћи да се сагледа све - рекао је председник.

  

Већ осам година слушам „како су Вучића довели на власт да изда Косово“

  

- Већ осам година слушам како су Вучића довели на власт да изда Косово. Као да има
нешто што они већ нису издали, као да има нешто да се да што они већ нису дали. Ми
смо направили добар напредак са Бриселским споразумом. Ми у претходних осам година
нисмо имали ниједан рат, ниједан погром као 2004. године, нисмо имали проглашење
независности Косова као они, нисмо имали међунационалне проблеме у Војводини.
Ојачали смо економију. А када смо ми имали овакав напредак? Када смо имали суфицит?
Ми већ три године заредом имамо суфицит у трговини са Хрватском, Бугарском,
Словенијом, Румунијом, БиХ, Црном Гором... - рекао је Вучић.
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Вучић у „Ћирилици“: Шојгу приликом посете рекао - "Водите рачуна да не останете без Вучића, јер таквог више нећете имати"; Следећи избори судбински и то су ми последњи избори на челу СНС
уторак, 18 фебруар 2020 03:23

  

(Агенције)
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