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 Верица Брадић је вечерас дочекала у студију ТВ Пинк председника Србије Александра
Вучића, професора др Бранимира Несторовића,и новинара Миломира Марића.

  

  На самом почетку емисије председник Србије Александар Вучић говорио је о сумњама
Игора Јурића који је изнео да је један од политичара педофил.   

Вучић је рекао да ће држава гарантовати безбедност и сигурност нашој деци, а када
неко каже "десило се нешто", спремни смо да реагујемо промтно на одговоран начин.

  

Тужилаштво да каже да ли постоји политичар педофил

  

- Позивам надлежне да раде свој посао. Тужилаштво да каже да ли политичар педофил
постоји. Ако постији, да га ухапсимо, рекао је Вучић.

  

- Најважнија је порука да људи знају да су сви једнаки по закону. Нико не може да буде
толико бахат да злоставља малолетне девојчице. Људи само треба да буду потпунио
уверени да ће држава урадити све што је у њеној моћи. Треба доћи до резултата и
истине, и заштите за дете и родитеље. То је од пресудног значаја, рекао је Вучић.

  

Доктор Несторовић је рекао да смо на крају епидемије, али је тешко рећи када се може
званично прогласити крај.
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Миломир Марић је говорећи о тренутним дешавањима у Америци рекао:

  

  

- Нема шта није искоришћено у Америци за демонизацију Трампа. Корона је уништила
Америку, све је искоришћено да људи остану без посла, али очигледно да то није било
довољно. Ниједан председник није доживео ово што је доживео Трамп. Од првог дана
његовог мандата као да ће бити ухапшен. "Дубока држава" се није мирила са избором
Трампа. Трамп одговара на провокације на улицама. Они хоће да Трампа представе у
најгорем светлу на идућим изборима у САД - открива Миломир Марић, одговарајући на
питање о томе шта се тачно дешава на улицама градова широм САД, а поводом
ликвидације невиног Афроамериканца Џорџа Флојда од стране полиције у Минеаполису.

  

Сигуран сам да ће ПСГ ући у парламент

  

На питање о нападу на Сергеја Трифуновића, Вучић је рекао да нико нема право да
користи силу.

  

- Потрудио сам се, а покушаћу и вечерас у највећем делу емисије да говорим као
председник Републике, а не као члан странке коју водим. Заиста је ужасно када видите
људе који учествују у политичком животу а да су нападнути. То је за сваку осуду. Оно
што је важно јесте да је држава реаговала брзо и да су нападачи ухапшени. Чак и да је
опсовао, а ја нисам сигуран у то, немате право да примењујете силу. Зато је страховито
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важно што је полиција одмах ухапсила нападаче, и Тужилаштво нек поступа даље. Са
Труфуновићем не бисмо градили савезе, то је човек чија је политика у свему супротна од
онога за шта је ја залажем, што не значи да неко има право да му прети и да га
угрожава, рекао је Вучић. 

  

- Престао сам да одговарам на увреде, најважније је што ће се дешавати у парламенту.
уверен сам да ће и ПСГ бити тамо, и да ће имат шансу да тамо искажу своје ставове, и
да се политика са улице пренесе у парламент. То ће многима да смета. Важно је да
уједињени кренемо у обнову. Партијска книжица никога неће сачувати, рекао је Вучић. 

  

Без решавања косовског проблема Србија неће бити чланица ЕУ - морамо да
признамо да смо поражени 1999.

  

На питање да ли је реално да се Београд и Приштина нешто договоре, Вучић каже да
смо у тешкој позицији и да морамо да разумемо да смо 1999. поражени и да се зна какав
је Кумановски споразум. Подсетио је на мартовски погром, на самопроглашење
независности и изостанак реакције из Београда, као и на оно што се десило 2010. са
пресудом Међународног суда правде.
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  - Ситуација је тешка и зато треба да гледамо како да чувамо мир, економскипросперитет, а да не угрозимо наше тежње. Успели смо да држимо Србију, да је угледнаи да истовремено штити своје интересе. О томе говори и опредељење српског народа наКиМ. Не видим како и о чему можемо да се договоримо, треба да решавамо проблеме,али када питам шта је решење, чујем само да нема промене граница. Они чекају да севаљда одрекнемо свега - каже Вучић.  Додаје да је дошло до другачије расподеле економске моћи у Европи, да је једнаевропска сила страховито "порасла" и да се ситуација у односу на пре три месецапроменила. Ово ће, оцењује, и по питању КиМ донети "тежа питања за нас".  - Ту је сукоб две западне силе, сукоб у Приштини и видећемо како ће се то одвијати. Мисмо спремни да разговарамо, учествоваћемо у разговорима, али да ли ће доћи додоговора - нисам оптимиста. Ствари су се промениле, а наше је да их пратимо и штитимоСрбију - каже председник, додајући да је за ово важно јединство.  (Курир)  
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