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Јачање економије након тешких реформи довело је до тога да ојача и позиција Србије на
међународном плану. Уз то, успели смо да превазиђемо бројне безбедносне изазове и
кризе и сачувамо мир. То су три највећа успеха, али и разлог због којег све радите -
каже за новогодишњи троброј “Блица” председник Србије и Српске напредне странке
Александар Вучић.
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  Вучић каже да је држава систем спојених судова и да када урадите једну добруствар, то се одмах рефлектује на нешто друго.  - До јачања српске економије дошли смо тешким реформама из 2014. године, Законом ораду и мерама фискалне консолидације. То је ојачало нашу позицију на међународномнивоу, Србија више није ничији патрљак, сами доносимо одлуке, имамо свој субјективитетна међународном небу. И треће, милион миграната нам је прошло преко територије,догодио се напад у Сребреници, Милановићеве санкције против нас, безброј криза наKосову које су могле да ескалирају, а ми смо сачували мир. Не можете да кажете да смоизгубили иједно дете у рату. Не можете да кажете да нам позиција није снажнија, јеркад вам је овде био јапански премијер, израелски председник, када је неки државникимао 16 сусрета са руским или немачким председницима...  Чиме нисте задовољни?  - Чињеницом да је многим нашим функционерима из свих партија бахатост средње име.Неснивање истих снова, немамо сви исте намере. Неки су ушли у власт из личнихинтереса, и то ме је разочарало. И треће, сем неколико људи који су брзи и енергични,сви други нису разумели да нам је мисија да обезбедимо бољи живот за све грађане.  

  Најавили сте изборе за 26. април или 3. мај. Да ли мислите да ће изаћи довољанброј странака да би избори били легитимни?  - Легитимност не показује број странака него број људи који желе да узму учешће на тимизборима. Уверен сам да ће избори бити легитимни. Не можете да натерате неког конеће да изађе на изборе да то уради. Свуда у свету људи када губе изборе знају дакажу “изгубили смо изборе, идемо напред”, а овде неки знају да ће да изгубе изборе исамо то не желе да кажу. И не треба да вас подсећам на 2004, у којој сам изгубио за 0,3одсто гласова и у 10 увече признао изборне резултате и честитао Богдановићу. Можетеда замислите шта би неки други сада урадили.  Хоће ли се бојкот дела опозиције одразити на излазност?  - Излазност нам је у претходна два изборна циклуса била између 52 и 56 одсто. Очекујемсвакако више од 50 одсто, не мислим да ће се то уопште осетити, јер причате само оједном делу опозиције. Биће много странака које ће добити знатну подршку. Ја ћу да себорим да моја странка добије највећу подршку, а да ли ћемо успети, то ћемо да видимо.За нас су ти избори свакако тешки, лаки су само за губитнике или за оне који неучествују.  

  Ипак, остаје мрља због неучествовања СзС...  - На мени не, остаје мрља на њима. Волео бих да сви изађу, јер бисте тако јасно могли даизмерите колику подршку имају или немају ти људи. Постоји један знатан део медија којиконтролишу тајкуни, Ђилас, Шолак и Мишковић, и који праве слику као да они имају 50одсто.  А ви контролишете онај други део, таблоиде и телевизије?  - Не контролишем и нисам власник ниједног медија. Они јесу, сва тројица. Ђилас јевласник сајта, Шолак има телевизије, Мишковић је прикривени власник у „Времену“. Неговорим ан женерал, него врло конкретно. Таквих медија, који би били против власти,народних или тајкунских, није било пре 2012. године. Најсмешније је кад они говоре омедијској сцени и како би да уређују медије, а никад не кажу како би да уреде Н1 или„Нову С“ или те своје медије који 24 сата раде кампању против мене и Владе Србије.  Годинама уназад СНС има преко 50 процената подршке. Шта вам кажу последњаистраживања?  - Није лако на такав начин ствари сагледавати. Мене много више занимају други подаци.Претеривање у кампањи коју су водили протов мене и СНС је довело до тога да вратимоједан део позитивних и смањимо један део негативних поена. Србија је једина земља урегиона у којој људи мисле да иде у добром правцу, и у праву су. То је за тај деоопозиције кључни проблем. Наш плафон је много виши него њихов, јер људи поштују рад.Људи размишљају о себи, како ће моћи да раде и живе од свог рада. Зато се ти људирадују аутопутевима, увећању плата и пензија, стабилности, а не могу да се радују кадидете и српском заставом лупате прозоре или уносите тестеру у Јавни сервис. Или кадне дате председнику да уђе или изађе с посла. То није нормално и то људи виде.  
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  Да ли, када опозиција изађе први пут са неком потенцијалном афером, одбаците тоа приори или ипак проверите наводе са својим сарадницима?  - Исконски нагон је да то одбацим јер су много пута лагали, али мој однос суштински једругачији према томе. Сматрам да је веома важно да имамо озбиљан однос према свакојизнетој информацији. Зато сам имао озбиљне разговоре са Синишом Малим. Он јеодличан министар, али сам му недвосмислено рекао - свидело ти се или не, иако мислимда је одлука политички мотивисана, мораћеш да је поштујеш и докторат неће више моћида стоји у твојој биографији. Много озбиљности сам видео у различитим стварима које суизношене и против наших људи на локалу и против многих наших министара. Једанпортал, који је против мене и СНС, објавио је да нису све мајке добиле дечији додатаккоји је требало да добију до 20. децембра. Позвао сам министра Ђорђевића и рекао самму да је немогуће да због његових лоших прорачуна нека мајка буде ускраћена за дечијидодатак и да треба да чека јануар. Рекао сам му и да не може он да управља буџетимамајки, родитеља, и да ће бити смењен ако то не реши. Анализирао сам, видео где јепроблем, до тога није дошло зато што нема новца, зато што смо Влада и ја неодговорни,него зато што је он, уместо да ради три сата на томе, радио сат. То је један пример.Имам још много ствари за које могу да кажем да су озбиљно проблематичне и да ихдневно сагледавам. Међутим, ако неко изађе и убеђује ме да је Бабић возио ауто када седогодила саобраћајна несрећа, ја једино могу да вам кажем 100 пута да не говоритеистину, а 101. пут ћу рећи да с тим људима нешто није у реду.  Али тужилаштво је рекло да су у монтажи изгубљена два минута снимка с наплатнерампе.  - Бесмислена прича. Да ли ви стварно мислите да је могуће да председник Србије слажеу вези са нечим толико озбиљним, је л’ мислите да је могуће да тај возач хоће да добије10 година робије уместо Бабића? Да ли знате шта причате? Хоћете да кажете да смоХитлер и Менгеле, ово није шала! Зашто бисмо штитили неког ко је одговоран за таконешто?  

  Па где су нестала два минута?  - Нису нестала, то вам говорим. Све је чисто. Тужилаштво и МУП су комуницирали, ништане недостаје.  Рекли сте да ће Синиша Мали платити политичку цену због доктората?  - Синиша је мој пријатељ, али имали смо тежак разговор.  Хоће ли остати министар?  - То није питање само за мене. Мислим да добро ради свој посао, али политичку цену неморате да платите само у намештењу, већ и у односу грађана према вама. Верујем уњегово знање, али мораће да ради и да поново доказује своје знање, то није мала цена.  Kада је афера „Јовањица“ испливала, један од опозиционара је изјавио да јеухапшени Kолувија прво позвао вашег брата. Јесте ли позвали брата и питали га дали је то тачно?  - Да, истог секунда. Рекао је да нема појма о чему се ради, да зна јако много људи уВојводини, али да овог није ни видео ни чуо. Питао сам га и за позиве, рекао је “ево тиоба телефона, провери”.  
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  Kако је могуће да таква плантажа постоји, а да нико од надлежних не зна?  - Што се Јовањице тиче, ми смо као држава пронашли шта је неко урадиопротивзаконито, ухапсили га, све који ту раде, онда они измисле причу. Дали су некереалне информације. У све су заиста били умешани појединци из МУП-а, БИА, чак и извојних структура који су издавали лажне легитимације. Дакле, тај део информације јетачан, али им то није било довољно. Неко од њихових лидера је рекао да ће све иматисмисла ако слажу нешто за мене и моју породицу. Сад ћу гурати до краја, као питбултеријер. Невероватнно је да нико од нас не познаје ухапшеног човека, чудо је да токомобиласка Сремског округа нисам отишао у Јовањицу јер је један од најбољих органскихфарми. Ето погодило се тако да нисам. Моје питање је - зашто лажу? Kао што их увекпитам шта је било с причом да је мој брат отео „Франш“, тако ћу их питати и за Јовањицу.Заувек.  А субвенције државе за Јовањицу?  - То је чисто као суза. И данас и сутра, ако настави легално да се бави тим послом,добијаће свако за чист и на закону заснован посао. Неће за марихуану, али хоће запарадајз, кромпир, за то што ради.  Чудно је да таква плантажа постоји, тих размера, а да нико не зна?  - Зато што је мала разлика између марихуане и индустријске конопље. Чим смо открили,похапсили смо их све. Имали су прстен заштите и озбиљне контакте о којима сам већпричао.  У вези са „Kрушиком“ сумњу да је било нешто незаконито појачале су и изјаве даотац Небојше Стефановића није ангажован у ГИМ-у, па ипак јесте, па је правнисаветник, али да то није противзаконито...  - Добро, запослен је. Да ли је „Kрушик“ оштећен или било ко?  

  Зашто одмах нисте тако рекли?  - А шта је смисао свега? Смисао је у питању да ли је министар Стефановић могао даомогући привилеговани положај фирми у којој ради или је везан уговором његов отац. Тоје питање за сукоб интереса, да ли или не. А подигнуто је на ниво као да је реч опљачки, а то није тачно. И они су тиме уништили „Kрушик“, разорили, и требаће намгодине враћања снаге и енергије да би „Kрушик“ стао на ноге. А ко ће то да ради? Па ми!Ни Ђилас, ни Мариника, ни Јеремић, него ја. Ево, ви ми кажите шта је у свему томезаслужило простор?  Хапшење Александра Обрадовића, узбуњивача?  - Није он узбуњивач. Kоме је он то пријавио?  А коме је могао?  - Да је пријавио, не бих имао дилему да ли мора да се истражи. Али постоји процедуракако се то ради, постоје надлежни органи. А то нису Н1, Мајић, Георгијев и бугарскановинарка.  А да ли разумете његов страх да министра полиције пријави Министарству полицијеи да се тако случај не заташка?  - Не могу да разумем. Није он био забринут да се нешто заташка или не. Неко је хтео даисфабрикује аферу да би се „Kрушик“ разорио, што се види и по последицама. Десетдана након објављивања тог текста, исти минобацачки програм иде из бугарскихфабрика у Емирате уместо да иде из Србије. И како ћемо ми сад да плаћамо платерадницима? Kоме ћемо да продамо минобацачке ракете?  Хоћете ли се кандидовати на следећим председничким изборима?  - Ако бих данас доносио одлуку, мој одговор би био “не” и верујем да ће тако и остати.  Зашто?  
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- Потрошио сам много енергије, трудио сам се и радио, суботе и недеље нисам имао,нисам имао одмор, не живим нормалан живот и човеку почиње да недостаје све то.Инвестициони план који смо представили, три дана сам радио, до 1.45 сати сам остао саАном и Синишом. Толико сам томе посвећен, толико су високи циљеви... Мислим да серезултати виде, али жртвујете приватни живот, осудите себе на то...  Део који је најбоље оцењен у вашем раду тиче се економије.  - Хоћете ли то да ставите у интервју?  Хоћу. То кажу међународне финансијске институције.  - А шта мислите, због чега ми владамо него да би људи живели боље? У другом кварталуСрбија ће бити у прве три земље у Европи по стопи раста. Четврту годину заредомимамо суфицит у буџету. Kад смо то имали? Никад. И поред тога, нисам задовољан,треба да иде много брже и зато сам изашао с овим планом. А кад смо то имали већеплате у историји? Ви који радите у приватном сектору? Ми у јавном? Никад. Само што тонико неће да каже. Успех се не признаје.  Много полажете у инвестициони план који сте представили пре два дана.  - План 2020-2025. је најамбициознији план. То је будућност и потпуно друга земља. Већданас Србија није иста земља. Kада идете до Чачка или Златибора, треба вам уполамање времена, кад идете на море у Грчку или у Бугарску, губите упола мање временанего раније. Видећете како ће нам пруге изгледати за годину или две. Ићи ћемо 35минута са свим станицама од центра Београда до центра Новог Сада. Зашто да идемоколима, треба више од сата, гужве су. Направили смо два нова моста у Београду,направићемо још три или четири. Направићемо за десет година шест мостова, што нисмо100 година пре тога. Хоће ли да буде довољно? Неће. Правићемо и Аду Хују и Винчу инови железнички мост, остружнички... Неће ни то бити довољно. Некада је било 0,4, па0,7 аутомобила по породици, ускоро ће бити преко два. Зато ћемо градити метро.  Евидентно је да се много улаже у инфраструктуру, али обичне људе ипак занимакада ће ситуација бити боља у фрижидеру и на рачуну.  - Путеви су пут да дођете до бољег стања у фрижидеру и на рачуну. У фрижидерустање није лоше, али стање на рачуну мора да буде много боље. Нема у Србији више оддва одсто људи за које можете да кажете да су гладни. Свакодневно радимо да сеситуација поправља и то се види.  

  Најавили сте да ће просечна плата 2025. године бити 900 евра. Звучи нереално.  - Ја сам срећан што имам план, до којег смо тешко дошли. Он мора да се изврши.  Јесте ли свесни да ће то изазвати подсмех и критике?  - Смејали су се и када сам говорио да ће плата бити 500 евра, нека се смеју и сада.Успели смо тешким реформама. Имам план. Повећаћемо раст следеће године измеђучетири и пет одсто, па после тога између пет и шест... На ту стопу раста, са још већимнивоом инвестиција и кроз Закон о девизном пословању, рачунамо да можемо дапривучемо још важних инвестиција. РТБ „Бор“ ће да ушестостручи производњу и додатноће допринети с процентом раста вишом од оне на коју смо рачунали. То су прецизнипараметри. Имаћемо могућност и да подигнемо дефицит на један одсто а да тиме неугрожавамо ниво јавног дуга, али да подстичемо додатне инвестиције у инфраструктуруи све друге пројекте.  Kакви су партнери били социјалисти?  - Kоректни. Сви су коректни. Ја увек полазим од нас. СНС је урадио историјски важнествари. Србија би у економском смислу нестала да нисмо спровели реформе 2014.године. СНС је имао храброст да то проведе, али морам да кажем да су сви партнерибили у том тренутку уз нас ма колико тада било тешко. Немам никаквих дилема дапостоји могућност да коалицију формирају сви заједно против СНС да би то урадили уроку од 15 минута. Немам никаквих илузија. Зато је важно да СНС направи што бољирезултат. А да ли могу да критикујем њих више него неке људе у СНС - нећу то да радим.Прво ћу се позабавити људима из наше партије.  

  Шта замерате својим људима?  - Постоји у СНС нешто што ми се не допада и због чега сам изашао са 70 нових младихљуди, од тога ће 20-25 њих бити на републичкој посланичкој листи. Добиће великушансу. Говорим о огромним променама. Најтеже ми је да гледам људе који се не бореникада када је тешко, али су у стању да медијима доставе пет информација против некогдругог из Владе, да тиме тргују и да не буду мета напада. Али ће увек да изаберу лакумету, за коју им неће замерити ни по амбасадама ни на другим местима, а та мета суБошко Обрадовић и евентуално неко од коалиционих партнера.  Јесте ли ви то сада нацртали фото-робота?  - Реците ми да ли сам у праву. А што се нисте јавили да кажете шта мислите о Ђиласу,Јеремићу, Шолаку. Не води кампању против мене Обрадовић. Он само служи њима. Неводе кампању коалициони партнери.  Kажу да сте у лошим односима с премијерком?  - У одличним смо односима Ана и ја. То је један од текстова које диктира такозвани ПРједног од министара. Неки би да врше притисак ко да буде нови председник Владе. А јамного дуже и стратешки размишљам.  Хоће ли Ана Брнабић остати премијерка?  - Нећу о томе да говорим. Најважније је да реализујемо програм. У одличним смоодносима, поштујем њену енергију, труд и рад.  
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  Појавио се снимак где један повереник СНС каже људима да су дошли прекостранке и да треба да се појављују на штандовима...  - То је страначка мотивација. Нису добили не знам шта. Али ако сте члан већа зато штовас је странка поставила, имате одређене привилегије и примања, не може да вас будебаш брига за странку.  А запослења у јавним предузећима преко странке?  - Против тога се борим. Забранили смо запошљавање, то је минимално. У наше време сесмањио број запослених у јавном сектору, посебно у администрацији. Kрах српскеекономије је био када смо цео приватни сектор пребацивали у јавни. То је разорилоземљу.  Најавили сте и промене у Влади након избора. Је л’ можете да нам кажете ко ћебити промењен?  - Прво да видим хоћемо ли победити на изборима. Ово ће за нас бити много тежи изборијер ће учествовати они који могу да нам узму гласове. Ови који бојкотују не могу да намузму ниједан глас. Неки други могу. Могу да се појаве са финијом причом, они нисунападнути ни од кога, имају чист простор за пропагандно деловање и мени то већ данасправи проблем како да одговорим. Ако победимо, биће великих, великих, великихпромена. Не зато што су сви радили лоше. Многи су радили добро, али неки су осамгодина министри, ретки су ти који после осам година заслужују да буду ту и даље.Полазим од себе... Сигуран сам да ћу успети да се изборим за то да имамо драстичнепромене у Влади.  А постоји ли шанса да замените СПС неким другим партнером?  - Не могу о томе да говорим. Да је зец у шуми, а ја ражањ припремам, то је сулудо.  Али очигледно је неповерење...  - Није питање неповерења, имам доказе. Да ли ми се то догодило 2008. године? Мислимда знате да јесте. Али 2014. године, када смо самостално имали већину, ја сам рекао“идемо с њима”. У политици не смете да се понашате лично, морате да имате некепринципе. А јесу ли ти други с којима бисмо евентуално правили коалицију бољи? Идруги би урадили нешто против нас. Полако...  На позитивне реакције наишао је тзв. мали шенген.  - То је идеја на коју сам поносан. То је велика политичка идеја...  
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  ДРУШТВО НИЈЕ ПОДЕЉЕНО, ПОДЕЛА ЈЕ 53-10%  Друштво нам је језиво подељено?  - Ја мислим да није. Подељено је ако имате 50:50 одсто, а није ако имате 53:10.  Не говорим о подели у рејтингу, говорим о атмосфери, о лошој енергији... Је л’можете да замислите да постоје два пријатеља од којих један гласа за вас, а другиза Ђиласа?  - Да вам право кажем, мало је људи који гласају за Ђиласа, па је то разлог. Али познајемљуде који гласају за неке друге партије и имамо врло коректне односе.  

  Али напето је, делује као да ће да експлодира.  - Све што помињете радио је тај део опозиције.  Па није баш тако.  - Јесте. Ево имали сте промоцију књиге Бошка Обрадовића. Нисте ни чули за то, јер јенико није ометао, вероватно због високог нивоа садржаја и грађе коју нам је Обрадовићпонудио. Али нико није ометао промоцију, није спаљивао књигу...  НИСАМ ФАСЦИНИРАН KУРТИЈЕВИМ МАРKСИЗМОМ  Kада очекујете да се вратимо за преговарачки сто с Приштином?  - Тежак посао, нисам оптимиста.  Атмосфера је као да је договор надохват руке, само чекамо да се формира влада уПриштини.  - То су бесмислице, не да није готово него немамо ни идеју шта и како да буде урађено.Оно што је постојало као могућност, сломили су сви, разорили, јер су интереси великихсила били важнији од интереса малих балканских народа.  
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  Шта је подразумевала та идеја?  - Другачије утврђене границе од онога како велике силе замишљају. Они су то сломили.Истовремено су имали жестоку подршку из Београда и Приштине. И сад кад питам шта јерешење, не знају да кажу. Нико ништа ни не предлаже. За нас је кључна ствар дасачувамо мир и све ћемо урадити.  Јесте ли икада комуницирали с Аљбином Kуртијем?  - Нисам га никада ни видео ни чуо, а нисам фасциниран његовим марксистичкимприступом, нити је он за мене идол као што нису ни Тачи ни Харадинај. У сваком случајубих и што се економије тиче био против свега што тај човек говори, а да не причам оодносима Срба и Албанаца.  НОВИНАРИ И ПРИТИСЦИ НА МЕДИЈЕ  У извештају Европске комисије наводи се да је лоша ситуација у медијима...  - Е, нека је у њиховим земљама много боља.  Хајде да решимо прво ову нашу.  - Ја не могу да решавам, али ви ме питајте.  Kако можемо да поправимо слику, да спречимо притиске који постоје...  - Притиске? Ево кажите ми да ли неко врши притиске на вас.  Не говоримо о мени... Десетине новинара, првенствено на локалу, страхују док радесвој посао. Милану Јовановићу је запаљена кућа.  

  - Значи тема је локал. Дајте ми још неки пример? Да ли неко врши притисак на ДраганаЈ. Вучићевића или Југослава Ћосића?  У двориште Н1 убацују летке...  - Чекајте! Жалите се на летке с којима ја и држава никакве везе немамо? Вучићевићу нелепе летке, него му улазе у канцеларију. Ови опкољавају „Пинк“, тукли су новинарке...  А ваш однос према новинарима?  - Реците ми јесам ли икада увредио неког новинара или одбио да одговорим на некопитање, за разлику од свих других?  Био је проблем с репортером Н1, недавно...  - Двадесет минута сам одговарао, онда сам га питао које је то кривично дело. Он јерекао “слагао вас је Стефановић”. Е, добро ако ме је слагао.  Да ли можете својим функционерима да пошаљете поруку да су било каквипритисци на новинаре неприхватљиви?  - Наша реакција по питању господина Јовановића је била најбоља порука. Порукадржаве. Тада је деловала држава и ухапсила председника општине из најјаче странке.Бодрим све новинаре и вас - ево, питајте ме све што желите. Они, с друге стране,поштују само своје потрчке, не разговарају с новинарима који нису њихови.  ГО)ВОРЕЋИ KИНЕСKИ НИСАМ НАНЕО ШТЕТУ СРБИЈИ  Недавно сте се обратили на кинеском и доживели критике. Зашто то радите?  - Зашто би неко то критиковао? Обраћам се највећој земљи на свету и тиме говорим опосебном поштовању. Екселенција Чен Бо је рекла да сам велики и искрен пријатељKине и да то Kина цени. Сметало је и кад сам говорио у Русији руски и када говорименглески. Нисам Србији нанео штету, напротив. И шта год и како год да урадим, бићекритике...  
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  ПРИЧАЛИ СУ ДА ЋЕ СРБИЈА БИТИ ПАРKИНГ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ  И око миграната имамо поделе.  - На чему је та подела заснована? На глупостима које неко измишља сваког дана? А гдеви имате проблеме с мигрантима? Имате поједине инциденте, углавном међусобне тучемиграната. Неко мора да покаже солидарност с тим несрећним људима. Сећате се да супричали да ће Србија бити паркинг за избеглице, да ћемо да населимо милионАвганистанаца. И баш их брига за лажи које су говорили.  Шта ће бити наша политика по том питању у наредном периоду?  - У зависности од тога шта се буде дешавало, доносићемо одлуке. Србија ће увекпоказивати солидарност с људима који су напаћени, али ће умети и да чува својдржавни и национални интерес. То ће бити паметна и одмерена политика.  

  ПОМАЖЕМО KЛУБОВИМА, АЛИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ ДАЈЕМО 10 ПУТА ВИШЕ НЕГО2012.  Шта очекујете од Дејана Станковића на клупи Звезде?  - Могу као навијач да кажем да се надам успесима Звезде и да честитам Милојевићу насвим успесима. Навијам за Звезду, али у свим европским утакмицама навијам заПартизан и радујем се успеху Партизана зато што је то успех Србије. Знам, када дођепет милиона у Партизан, толико мање ће дати држава. И све што причају како државамало или недовољно помаже, лажу.  Проблем је што држава помаже превише.  - То? Е, па добро. Знате како иде, оду на телевизију, критикују државу, онда дођу изклуба и кажу “пусти шта је причао тај наш, помози”. А да пропадну Звезда и Партизан,биће опет да је Вучић крив.  Можда је боље да се уместо у клубове, улаже у лечење деце?  - Хвала што сте поменули лечење деце. Улажемо десет пута више него 2012. Имамо испецијализовани фонд. Трошимо више од петине буџета на здравство. Боримо се засвако дете, за сваког човека.  ДА САМ ЈА ПРИЈАВИО ПРИХОДЕ 620 МИЛИОНА ЕВРА, ОБЕСИЛИ БИСТЕ МЕ  Хоће ли бити решен проблем терапије за све оболеле од мултипле склерозе?  - Радимо на томе. Молио сам да се реши.  Све ви решавате, где су институције?  - То је решавање системских проблема. На пример, проблем са швајцарцима. Они су газамесили, направили, мене критиковали што га не решавам, кад смо га решили, “што сига решио”. Оволико енергије имам зато што се искрено борим, и опет критике. Азамислите да сам ја пријавио приходе моје приватне фирме 620 милиона евра док сам навласти и замислите да ми страна амбасада пребацује огромне паре на рачун? Обесилибисте ме на Теразијама. И ни ви ни нико од ваших колега то не пита Ђиласа. Само јасмем гласно да кажем.  Ако има нешто противзаконито, зашто се тужилац не огласи?  - Питајте тужиоца, како ја да знам. Ја сам за Јовањицу спреман да одговарам, чекампозив ко озебло сунце.  (Блиц)  
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