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 Председник Србије Александар Вучић гостовао је у Дневнику РТС.

  

  

"ФБИ није учествовао у истрази против Беливука"

  

Реагујући на изјаве да је ФБИ учествовао у акцији праћења Беливука, председник
Србије  истакао је да у случају Беливук није било никаквог учешћа америчке ФБИ и да та
служба није доставили било какве податке у вези овог случаја.

  

Све су урадили наши органи, полиција и БИА, рекао је Вучић у Дневнику РТС-а и
честитао им на храбрости да тако озбиљну истрагу спроведу.

  

 1 / 9



Вучић у Дневнику РТС: Вулин и ја сутра подносимо кривичну пријаву против самих себе, одговорићемо на све лажи тајкунских политичара; ФБИ није учествовао у истрази против Беливука, већ полиција и БИА; Пензионерима у фебруару по 20.000 динара
недеља, 01 август 2021 19:50

Он је честитао и тужилаштву и свим тужиоцима у Србији који су радили на писању
оптузнице од 322 стране са свим доказима, што је, како је рекао био изузетно тежак рад.

  

"Све што смо урадили са изузетком подршке и заједничког рада по питању одређених
доказних предмета са европским службама, урадили су наши органи. ФБИ није урадио
ништа", подвукао је Вучић.

  

ФБИ нас је обавестио о апликацији АНУМ коју су они произвели и за коју су криминалци
мислили да је сигурна, а у ствари је била под контролом ЦИА, каже пррдседник.

  

Они су нас обавестили о томе, али када је све било завршено, напоменуо је.

  
  

Ја сам разумео и господина Стефановића да није мислио на случај Беливук већ да је
говорио о апликацији Скај. Претпостављам да је можда погрешио јер су и наши медији
погрешили

    

"Ја сам разумео и господина Стефановића да није мислио на случај Беливук већ да је
говорио о апликацији Скај, а за апликацију Скај имали смо тек накнадну подрску
европских служби", рекао је Вучић и прецизирао да смо за апликацију АНУМ добили
подршку америчких служби.

  

Он је додао и да претпоставља да је Стефановић можда погресио јер су и наши медији,
како је рекао, погрешили.

  

"На самом случају Беливук радиле су само наше службе", истако је Вучић и додао да
жели да се захвали свим тим јунацима, полицији и припадницима БИА , који су успели да
у стано ве и под аутомобиле чланмова групе, Беливука и Миљковића, поставе прислишне
уређаје.
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Вулин и ја сутра подносимо кривичну пријаву против самих себе, како би
одговорили на све лажи припадника мафијашког клана и тајкунских политичара

  

Председник Србије Александар Вучић најавио је вечерас да ће он и Александар Вулин
поднети кривичну пријаву против самих себе како би на тај начин одговорили на све
лажи припадника мафијашког клана, ал' како је рекао и тајкунских политичара.

  

Зна народ ко се у овој земљи бори против мафије и ко им је стао на врат. https://t.co/zQk
neCmlT9

— Александар Вучић (@avucic) August 1, 2021    

Вучић је, за РТС, рекао да га је била срамота што одговара на лажи људи који кажу да
нису никог убили, а који су рекли да иза свега стоји Kораћ (Филип), а други да стоје он и
Вулин.

  

”Донели смо одлуку. Сутра ћемо, као и у случају Јовањица, поднети кривичну пријаву
против нас. Наћићемо неког од наших колега то да уради, како би изнели све што су
рекла та лица, али и тајкунски политичари“, објаснио је он.

  

Вучић је нагласио да су он и Вулин спремни да одговарају на сва питања.

  

”Спреман сам себе да унизим на такав начин да одем на полиграф. Надам се да ће
потом неки други смети да оду на детектор лажи како би одговарали на питања о
њиховим лажима и пљачкању народа“, рекао је он.

  

Вучић је казао да ће се видети да ли је био у неком стану на Звездари, како се тврди или
да ли је имао икакав контакт са тим лицима.
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”Онда ће се све лажи распршити, јер зна народ ко је стао мафији за врат, ко је тај који се
супроставља мафији, а ко је мета, и ко је помињан, као и ко је главни кривац за потпуну
пропаст мафије. Такође и коме је најважнији интерес грађана, а то је да немамо таква
убиства и да мафије не буде“, казао је он.

  

Вучић је указао да је прошло седам месеци, однсоно да је осми започео, а да није било
ниједног покушаја мафијашког убиства.

  

”Покажите ми иједну другу земљу у којој је то исто случај. Многи нам соле памет о
организованом криминалу, а у њиховим земљама убијају новинаре и борце против
корупције.

  

У Србији се то неће дешавати“, подвукао је он. 

  

Вучић је истакао да је оптужница нешто што показује људима да мафија никада не може
да победи, и да убице не могу да буду на слободи, као и да злочин неће бити некажњен.

  

"Србија ће увек бити уз народ у Републици Српској, поштоваће интегритет Босне и
Херцеговине , али и итегритет Р
С"

  

Говорећи о дешавањима у Босни и Херцеговини, Вучић наводи да ће радити на миру и
стабилности.

  

"Србија ће да ради све што може да се сачува мир и стабилност, мада су потребни
разговори и дијалог. За то увек морате да имате две стране, није добро када се нешто
намеће са стране", навео је председник.
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Додаје да ће Србија поштоввати Дејтонски мировни споразум, али да ће увек бити уз
народ у Републици Српској и помагати му на сваки могући начин

  

"Под један - морамо да чувамо мир. Под два - Србија ће поштовати Дејтонски мировни
споразум, интегритет Босне и Херцеговине али и итегритет Републике Српске и под три
- Србија ће увек бити уз народ у Републици Српској и помагати му на сваки могући
начин", поручио је Вучић.

  

Ђоковић се борио за своју земљу, отишао и гинуо, није победио - па шта сад?

  

Председник Србије АЛександар Вучић говорио је вечерас у Дневнику РТС и о успесима
спортиста у Токију, а осрнуо се и на Новака Ђоковића.
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- Човек се борио за своју земљу. Отишао, борио,, гинуо за своију земљу. Није победио па
шта сад. Да само видите како изгледају Мајдов и џудисти. Деси се. Изгубе 1:0 случајно.
Очекујемо нове медаље, биће још. Урадили смо све што можемо. Видели су људи како се
наши спортисти боре за земљу. Остали су наши рвачи, остала је Јована Прековић, Ивана
Шпановић, кајакаши, желимо им срећу и хвала им на свему. Хвала им што воле напшу
земљу - рекао је Вучић.

  

О "Отвореном Балкану": Србија има 5.300 предузећа која раде у Албанији и
Северној Македонији

  

Председник је, говорећи о регионалној иницијативи "Отворени Балкан" и постигнутим
споразумима у Скопљу, рекао да сматра да је то историјска одлука, а да ли ће се
спровести – "то је друга ствар".

  

"Много тога је потребно да се уради да би до 2023. године успели то да урадимо",
истакао је председник у додао да морају да се усагласе ПДФ системи, давање
информација, царински прописи.

  

Навео је да Србија има 5.300 предузећа која раде у Албанији и Северној Македонији.

  

"То је идеја мира и стабилности, која нам није наметнута споља,", оценио је Вучић.

  

Што се тиче пријема други земаља у иницијативу, председник је рекао да су врата
отворена за све, али да "ми више никога не јуримо".

  

Алексаднар Вучић говорио је и о економском расту.

  

- Стопа раста за други квартал је процена 13,4 одсто. Истовремено, када саберемо ову и
претгодну огдину имаћемо раст од +6, то неће имати нико у Европи. Бићемо у ове две
године најуспешнији у Европи. Тај раст нам доноси  све.
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Сваком пензионеру у фебруару по 20.000 динара

  

Александар Вучић је, гостујући у Дневнику РТС-а, најавио исплату 20.000 динара
пензионерима у фебруару, најкасније почетком марта.

  

"Хоћемо да се пензионерима одужимо, јер су увек разумели државу", објаснио је Вучић.

  

Председник је, говорећи о до сада најављиваној помоћи грађанима, најавио да ће
пензионерима од 20. до 22. септембра бити исплаћено по 50 евра, а сви грађани ће
средином новембра добити по 30 евра. Уочи празника, између 13. и 15. децембра, свим
пунолетним грађанима биће исплаћено још по 20 евра.
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Најавио је и повећање минималца. "Наша идеја је да минималац буде 35.012 динара,
више од 300 евра", навео је председник.

  

Очекује да ће просечна плата почетком следеће године бити 613 евра.

  

Упитан за судбину радника "Геокса" у Врању, рекао је се преговара са четири
инвеститора.

  

"Готово сви ће бити запослени. Довешћемо инвесторе и људи ће моћи да раде. То ћемо
решити до краја године", истакао је председник и додао да ће радници имати и веће
плате.

  

Вукадиновић: Он ће ићи на то да буквално купи победу на следећим изборима

  

Ђорђе Вукадиновић прокоментарисао је на Твитеру најаву председника Србије
Александра Вучића да ће у фебруару држава сваком пензионеру исплатити по 20.000
динара. „Проценти и стопе раста, борба против мафије, углед и пријатељство на истоку
и западу, регионално лидерство, српски свет, опен Балкан, трт-мрт... Све на страну - ОН
ће дефинитивно ићи на то да БУКВАЛНО купи победу на следећим изборима“, написао
је у твиту Вукадиновић.

  
  

Проценти и стопе раста, борба против мафије, углед и пријатељство на истоку и западу,
регионално лидерство, српски свет, опен Балкан, трт-мрт... Све на страну - ОН ће
дефинитивно ићи на то да БУКВАЛНО купи победу на следећим изборима.

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) August 1, 2021    

„Довешћемо инвеститоре и радници Геокса ће моћи да раде"

  

Упитан за судбину радника "Геокса" у Врању, рекао је се преговара са четири
инвеститора.
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"Готово сви ће бити запослени. Довешћемо инвеститоре и људи ће моћи да раде. То
ћемо решити до краја године", истакао је председник и додао да ће радници имати и
веће плате.

  

(РТС, Агенције)
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