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Председник Србије и лидер Српске напредне странке Александар Вучић изјавио је на
Главном одбору СНС-а да је његова политика да Србија доста тога сачува Косову
доживела пораз, јер Срби више воле да изгубе све.

  

  

Председник Србије и лидер Српске напредне странке (СНС) Александар Вучић обраћа
се напредњацима окупљеним на Главном одбору у Сава центру са почетком у 18 сати.

  

Први део Вучићевог говора члановима ГО биће отворен за јавност, док ће се други део
одиграти иза затворених врата.

  

Народ у наше реформе и успехе верује више него неки наши функционери
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Србија је пре четири године била на ивици банкротства, а данас је нада читаве
југоисточне Европе, пренео је данас председник Александар Вучић речи Клауса Шваба,
оснивача Светског економског форума, које је изговорио на заседању тог тела пре
неколико дана у Кини.

  

"А ми смо морали најпре да оздравимо нашу економију и то смо успели захваљујући вама,
али пре свега захваљујући грађанима", рекао је вечерас Вучић обраћајујући се
члановима Главног одбора Српске напредне странке.

  

Како је рекао, успеси су постигнути захваљујући грађанима, посебно пензионерима, који
су поднели највећи терет, а сад је дошло време да им све то вартимо.

  

"Успехе смо постигли захваљујући нашем народу, који је веровао у наше реформе више
него и неки наши функционери", приметио је Вучић, додајући да је све то постигнуто јер
су грађани веровали да се рад више исплати од лаких обећања, а упркос критикама и
подсмевању.

  

"У многим градовима још нисмо успели довољно да урадимо, али верујем да ћемо успети
да све наше снове остваримо", поручио је.

  

„Ускоро ће 10 година, успели смо да ствари у земљи стабилизујемо, и да их окрећемо“
рекао је Вучић и додао да су спровели најтеже реформе, да направе да економски раст
увек буде у плусу, успели да преокрени ситуацију у буџету, због чега „можемо да се
похвалимо да већ трећу годину за редом имамо суфицит у буџету“.

  

Због жестоко супротстављених интереса великих сила нико не може да предвиди
шта бити за 10, 15, 20 дана

  

„Никад нећу да стављам жиг на чело српског народа да бих се некоме допао, штитићу
српски народ увек и свуда, јер то је мој посао“, поручио је вечерас председник Србије и
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лидер СНС Александар Вучић.

  

Обраћајујући се члановима ГО странке Вучић је рекао да постоји велика бојазан због,
како је навео, жестоко супротстављених интереса великих сила и зато што нико не може
да предвиди шта ће се догодити за 10, 15, 20 дана.

  

Ми смо осигуравали мир и стабилност, ћутањем и нереаговањем како не бисмо угрозили
Србе који живе у Републици Српској, Црног Гори и Хрватској. Трудили смо се да им
помогнемо на сваки начин. Никада нико није толико помагао нашем народу у овим
земљама. Ми желимо да чувамо мир, а нашем народу, увек и свуда помогнемо, рекао је
Вучић.

  

  

Многи, каже, у региону мисле да је Србија подобна да постане нечији пријатељ само
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онда када је слаба и понижена и политички и економски.

  

"То је тако, јер многи мисле да је Србија реметилачки фактор у региону, јер многи мисле
да је Србија подесна да буде нечији пријатељ у региону само кад је понижена, слаба,
кад могу да је урушавају, кад себе гази и себе унижава и сваког дана се извињава и за
нешто што је учинила и кад то није", навео је.

  

Србија најбоља и у свему испред других

  

Данас је, међутим, каже, најбоља и у свему испред других у региону, најбоља је по
питању раста, јавног дуга, стања у буџету.

  

"У свему ћемо бити најбољи. Да ли то сви желе, нисам сигуран. Они нас оптужују за све
своје недаће. Њих не интересује ништа, ни Дејтон ни било који међународно правни акт.
То говори само какав је однос, и ми на то ћутимо. Такву Србију би многи хтели. Србију
која ће да каже да, сви смо криви. Тамо где нисмо криви, ја никада нећу то да
прихватим. Штитићу интересе српског народа и грађана Србије, то је мој посао и биће до
краја мог мандата", рекао је Вучић.

  

Напредњаци почели да остварују своје велике снове

  

Лидер Српске напредне странке Александар Вучић истакао је данас, на Главном одбору
партије, да су напредњаци својим радом почели да остварују велике снове које су имали
када су дошли на чело државе.

  

“За само месец дана је десет година од када смо формирали странку. Формирали у
тренутку када је нашој земљи било потребно решавање бројних горућих питања, када је
земља била пред потпуним колапсом, економским и финансијским банкротом,
политичком пропашћу. После четири године успели смо, И после победе председника
Томислава Николића и формирања коалиционе владе са СПС-ом, да ствари у земљи
стабилизујемо и тешким, великим реформама покрећемо ствари у Србији”, рекао је он у
обраћању присутним члановима Главног одбора на седници у Сава Центру.
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Истакао је да је мало њих веровало и имало поверења у те мере, а ако и многи чланови
странке, који су, како је рекао, мислили да “издржимо годину, две, три на власти, да
неком појединачно буде боље".

  

“Али срећом већина је била сигурна да можемо да урадимо велике ставри. Наши снови су
били велики, иако се ретко остварују, ми смо почели да их оставрујемо. СНС је на
изборима 2014. добила огромну подршку грађана на изборима, и кренула је Србија у
велике значајне економске реформе“, нагласио је Вучић.

  

Да докажемо да се рад исплати више од пуког критизерства и нерада

  

Он је указао да су спроведени за пар месеци пензијска реформа, реформа радног
законодавства, најтеже реформе уз протесте на улицама.

  

Истовремено је навео да председник Русије Владимир Путин има велике проблеме са
пензијском реформом.

  

Подсетио је да је пошло за руком да се српски буџет консолидује, и буде увек у плусу од
2015. и спречи да се врати стање од 2008. до 2012.

  

"Успели смо да преокренемо ситуацију у буџету и трећу годину заредом имамо суфицит.
Проблем имамо са појединим локалним самоуправама које недовољно озбиљно схватају
моје и речи добрих људи из странке који су упозоравали да расходе смањују и приходе
увећавају, а не обрнуто“, подвукао је он.

  

Вучић је рекао да је драстично смањења незапосленост и да су по први пут у градовима
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Србије доведене нове фабрике. Као пример је навео Нови Сад, који 40 година није имао
ниједну нову фабрику, а сада има чак и научно-истраживачки центар Континентала.
Указао је да је у Ниш довео шест нових фабрика.

  

"Сваког од тих инвеститора смо ми довели. То је наш велики успех. Довели смо фабрике
у Владичин Хан, Лебане, Крупањ, где фабрика није било. У Чачак смо довели "Форверк",
а у том граду од 90-тих није било озбиљних инвестиција, у Крушевац смо довели
"Кромберт Шуберт". У много градова смо нешто урадили, али у многе нисмо. Остао је
значајан посао за нас. Верујем да ћемо успети да то направимо И да све наше снове о
реиндустријализацији остваримо. Да докажемо да се рад исплати више од пуког
критизерства и нерада“, подвукао је он.

  

Пензионери су нам веровали

  

Вучић је казао да је СНС у том периоду показао да може да се избори са највећим
проблемима.

  

"А имали смо савезника у грађанима и пензионерима који су најтежи терет поднели, а
нису кукали нити се жалили. Данас је време да се пензионерима врати све оно што јесу
зарадили. Морају да знају да нисмо могли да исплатимо пензије јер није било у буџету.
Да смо имали 58 одсто пензија из буџета, а данас 31 одсто. Неупоредиво је већи број
запослених па можемо из пореза и доприноса да исплаћујемо пензије. Морали смо да
оздравимо нашу економију и пензионери су нам веровали”, казао је он.

  

Када је пре СНС-а у Србији био председник или премијер Кине?

  

Вучић је пренео да је у Кини, Клаус Шваб, шеф Светског економског форума, рекао,
пред 12 највећих кинеских компанија, од којих је већина међу првих 500 света, како је
Србија пре четири година била сиромашна земља, а данас је нада не само за Западни
Балкан, већ читаву Југоисточну Европу.

  

"Хвалио и мене, али није то само захваљујући мени, већ вама, а пре свега народу који је
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веровао у наше реформе чак и више од наших функционера, који су били сигурни да рад
побеђује нерад, да је тежак рад бољи од лаких обећања, и да можемо њиме да
достигнемо циљеве. Данас смо једна од земаља са највећим растом у Европи и то мора
да се настави”, поручио је он.

  

Истакао је да је за такво стање било важно поправити имиџ Србије, што је успело тиме
што смо истицали да смо независна, суверена и слободна земља, што смо направили
најбоље контакте са свим странама света.

  

  

Истовремено, како је подсетио, нисмо окренули леђа руским пријатељима. На путу смо
ка ЕУ, али нисмо окренули леђа Русији, нагласио је лидер СНС.

  

"Руководили смо се интетресима Србије када смо такве одлуке доносили”, рекао је он.
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Вучић је упитао када је председник Кине био у Србији, или премијер Кине, пре доласка
на власт СНС.

  

“Нико не може да се сети јер није био 40 и 50 година“, додао је он.

  

Имамо мали део странке који подсећа на Савез за Србију

  

Морамо себе да мењамо, ако хоћемо да опстанемо. Поносан сам на своју странку, јер
имамо људе у сваком селу и велику инсфраструктуру. Али имамо и мали део странке који
подсећа на Савез за Србију, да разговарају о променама у Влади, речима да "однећу ја
Вучићу паре, како бих постао министар правде". Ајде да видим да дође, да види како је
иза решетака - додао је он и грађанима поручио да кад год им неко дође са тим речима,
слободно отерају у мајчину.

  

Следеће године ванредна скупштина – бирамо ново руководство, нове и поштене
људе

  

Председник СНС Александар Вучић предложио је данас, на седници Главног одбора
странке, да се ванредна скупштина странке одржи следеће године и да се на њој
изабере ново руководство.

  

Вучић је рекао да ће замолити Председништво да припреми акте да се ванредна
Скупштина одржи пре парламентарних избора, 2020. године, ако Главни одбор не
одлучи другачије.

  

Очекује, каже, да се на тој Скупштини изабере ново руководство странке, које ће са
новом енергијом, новом снагом и поштеним људима крену у припреме парламентарних
избора 2020. године. Са људима који
неће размишљати о себи, већ о томе шта ће оставити иза себе, радити на спровођењу
политике која се темељи на неколико основних принципа.
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А ти принципи су: Србија је најважнија, здрава економија, заштита националних
интереса, да кажемо "извините" кад погрешимо, али да се не извињавамо свуда по
планети, и, коначно, да заштитимо и очувамо националне интересе, а да будемо
довољно паметни да за народ извучемо највише, а да га не уводимо у ратове, већ да
сачувамо мир и стабилност.

  

Скупштина би, како је рекао, могла да се одржи мају или септембру.

  

Вучић је предложио да се деценија постојања СНС обележи у Краљеву.

  

Следећа скупштина би могла да буде, како каже, у мају или априлу, а на њој би се
бирало ново руководство како би следеће избори дочекали спремни.

  

- Имам велику бојазан за све што се дешава у овом делу Европе због жестоко
супротстављених ставова великих сила - истакао је он и додао да Србију многи сматрају
реметилачким фактором.

  

Моја политика на Косову доживела пораз, прву рунду је добила "Србија плакања, а
не Србија која побеђује"

  

Он се дотакао и проблематике КиМ.

  

- Пет година смо издржавали највеће притиске... а када смо покушали нешто да
добијемо, све смо изгубили и испустили захваљујући сопственој неодговорности. Сад вам
кажем, ми смо доживели пораз! Та моја политика да Србија доста тога сачува на Косову
је доживела пораз - рекао је он и додао да ће се ипак брити још снажније и јаче за наш
народ на Косову.
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Вучић је страначким колегама рекао да се током пет година преговора о Косову
суочавао са највећим притисцима. “А када смо покушали нешто да добијемо, све смо
изгубили и испустили захваљујући сопственој неодговорности”, истакао је лидер
напредњака.

  

Признао је, како је рекао, да је његова политика у вези са Косовом у Србији доживела
пораз.

  

“Та моја политика да Србија доста тога сачува на Косову је доживела пораз. Срби воле
да изгубе све. Више воле да плачу над нечим што остане далеко него да имају нешто у
рукама”, оценио је Вучић.

  

Додао је да је прву рунду добила "Србија плакања, а не Србија која побеђује".

  

Навео је и да су у истом колу Соња Бисерко, Сава Јањић и Рада Трајковић и они који су
тобоже највећи националисти.

  

Вучић је рекао и да је његов говор у Косовској Митровици био говор дисконтинуитета са
политиком председника Слободана Милошевића, али да то нико није жело да чује, јер је
региону потребна лоша, свађалачка Србија која прети ратовима.

  

Он је рекао да многи актери са Запада не желе да се Србија меша у питање Косова и да
је то производ неодговорне и катастрофалне политике која је претходила.

  

"Сами смо себе избацили из УН-а, 2012. године смо сами донели пресуду против себе
(Међународног суда правде), 2011. године смо поставили границу на Брњаку између
Срба и Срба", рекао је Вучић.

  

Уживамо поверење народа, али биће покушаја рушења странке

 10 / 12



Вучић на Глaвном одбору СНС: Моја политика на Косову je доживела пораз, јер Срби воле да изгубе све; Зашто нисте реаговали на претњу силовањем премијерки Брнабић?
понедељак, 24 септембар 2018 19:31

  

Каже да ће сигурно бити покушаја и рушења странке у будућем периоду.

  

- У односу на циљеве, начин, методе у односу на оно што хоћемо да будемо у
будућности, али то нико није чуо. Нисам се узбудио, јер знам да им је у региону потребна
лоша, унижена, свађалачка Србија - додао је он и истакао да неће да се додворава,
правда, већ искључиво само бори за нашу Србију.

  

- Због политике независности Србије, економске изградње наше земље, уживамо
поверење нашег народа - рекао је Вучић.

  

Зашто нисте реаговали на претњама силовањем Ани Брнабић?

  

- Ајде што други нису реговали, али што ви нисте стали у њену одбрану? - питао је лидер
СНС и додао да Србије није земља силоватеља и да тако нешто неће дозволити.

  

- Наша странка неће тако нешто дозволите, зато морате да се борите, а не да седите и
ћутите! - обећао је он док је на челу СНС-а.

  

Биће нам тешко политички, али не и економски

  

Рекао је да је пред нама тежак период у политичком смислу, не и економском. Захвалио
се свима онима који се жестоко боре кад он није ту.

  

- Будите одговорни, будите јаки, обележите десетогодишњицу у свакој општини -
поручио је председник Србије.
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Послао је поруку и нашем народу у Републици Српској.

  

- Када су неки рекли да се Србија меша у изборе у РС, само сам се насмејао, али ћу
после избора изнети најфрапантније податке о мешању појединих западних земаља у
изборе у Српској - закључио је Вучић.

  

Вођење седнице је преузео потпредседник Милош Вучевић.

  

(Агенције - Телеграф)
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