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 Председник Србије Александар Вучић ексклузивни је гост водитељке Верице Брадић у
емисији "Хит твит" на телевизији Пинк

  

    

Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да је убеђен да министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић "нема никакве везе"
са афером у којој је директор Инфраструктура Железница Србије Мирољуб Јевтић
ухапшен због примања мита.

  

Гостујући на телевизији Пинк, Вучић је рекао да није чуо да је министарку Михајловић
било ко помињао у вези тог хапшења.

  

"Убеђен сам да она с тим нема никакве везе. То је моје лично уверење а надлежни нека
раде свој посао", казао је председник Србије.

  
  

Убеђен сам да она с тим нема никакве везе. То је моје лично уверење а надлежни нека
раде свој посао

    

Он је оценио да у том случају нема "никакве теорије завере" већ да је све "чисто као
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суза" и да је полиција направила "велики посао".

  

"Нема ту никакве теорије, полиција је ухватила човека са парама на лицу места и
показала да ће хапсити и директоре великих јавних предузећа. Све су људи усликали,
документовали", казао је Вучић.

  

Коментаришући оцене да поједини медији нису посветили довољно пажње том случају,
Вучић је рекао да није само реч о опозиционим медијима већ да је ту и страни фактор,
додајући да "неће више ништа да каже".

  

Специјални суд одредио је данас притвор до 30 дана директору предузећа
Инфраструктуре железнице Мирољубу Јевтићу који се терети за примање мита, а
поједини медији су пренели да је у исказу полицији навео да је већи део новца давао
министарки Зорани Михајловић.

   Суд у БиХ је прогласио неуставним празновање дана Републике Српске 9. јануара.    

- То је нешто што не можете да отмете људима из срца. Поносан сам на народ у Српској,
нарочито због подршке коју дајемо једни другима. У свакој општини Републике Српске
Србија гради вртић, школе, у свакој. Поштујемо се и морамо да знамо да Српске нема без
Србије, а не знам како би Србија преживела да остане без Српске после свега што нам
се догодило - рекао је Вучић.

  

- Додик оспорава Дејтон, али исто тако и ови други који не дају права Србима
оспоравају Дејтон. Више Додик брани Дејтоснки споразум од ових други - рекла је
Љиљана Смајловић.

  
  

За неке ја сам крив што сам извео агресију над Црном Гором, а за ове друге сам крив
што их нисам напао

    

- Једина земља у којој нисам био у званичној посети јесте Црна Гора. Из различитих
разлога нисам ишао. Увек смо знали да постоје одређене ствари око којих нисмо
сагласни. Ја сам изнео свој став шта мислим о правима српског народа, можда некоме то
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смета у Црној Гори, али ја ништа нисам слагао и претерао. Моја је обавеза да бринем о
српском живљу у Црној Гори - рекао је председник Вучић.

  

Он је наставио и истакао да има оних који га осуђују, али и оних који га подржавају.

  

- За неке ја сам крив што сам извео агресију над Црном Гором, а за ове друге сам крив
што их нисам напао. Тенковима и војском нећу ићи на Црну Гору. Хоћу мирним путем да
решим проблем. Они који би да ратују ратовали би 24 сата, а 25-ти сат би да седе у
кафани и пију пиће - додао је он.

  

Како је истакао, не верује да ће доћи до неких промена у односу.

  

  

- Важно је то да је ово пробудило српски народ у Црној Гори. Као што видите ја то не
кријем, ја сам о овоме са Макроном причао 5, 6 сати. Нисмо у лакој позицији, али шта да
радимо - завршио је Вучић.

  

О овом предлогу говорила је и Љиљана Смајловић.

  

- Ево ја сам неко ко мисли да када Мило Ђукановић више не буде на власти, да ћемо ми
опет живети заједно. Неко ми одузима право што се ја надам томе и то ми смета. То ме
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погађа, као грађанина, а не само као Српкињу.

  

21.00 - Председник Вучић на почетку је причао о отварању Турског тока!

  

- Као транзитна земља можемо да приходујемо много за годину дана. За нас је важно то
за довођење Немачких компанија које неће да долазе без гаса! Најповољнија понуда је
понуда за руски гас, ја сам то рекао и немам проблем са тим - рекао је председник
Србије на почетку емисије.

  

Милан Антонијевић је на почетку емисије говорио о хапшењу директора ЈП
"Инфраструктура железнице" Мирољуба Јевтића.

  

- Остављам то јавности да процени да ли је велика афера или не - рекао је он.

  

Председник Вучић се укључио и то прокоментарисао.

  

- Каже Милан "ето остављам јавности да то процени". Шта има да се процени. Полиција
радила свој посао. Ухваћен је са новцем. Надлежни органи нека раде свој посао. Ја сам
уверен да Зорана Михајловић нема везе са тим, верујем јој. Тако ти је то код нас, јављају
се све могуће теорије завере, исто као код Малчанског берберина или за Зорана Бабића
- рекао је Вучић.

  

У разговор се укључила и Љиљана Смајловић.

  

- Ја се само питам да ли су медији који су на насловним странама ставили то да је она
умешана у аферу, дали шансу њој да се огласи.

  

Видети још: 
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Зорана Михајловић: Ни на који начин нисам учествовала и немам никакве везе са
оптужбама због којих је ухапшен Мирољуб Јевтић

  

(Информер)
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