
Вучић за „Фејс ТВ“: Нисам пуцао на Сарајево, био сам на Палама и радио свој посао; Само магарац се не мења
субота, 06 март 2021 09:05

Председник Србије Александар Вучић боравио је протекле седмице у Сарајеву, а у
разговору за „Фејс ТВ“ који је емитован вечерас, рекао је да није "пуцао по Сарајеву" те
да је ратних година боравио на Палама.

  

  

Вучић је рекао да је вакцина против короне важна да сачува животе и да је срећан што
ће вакцине које је Србија донирала БиХ неког спасити.

  

Додао је да државе и народи морају да имауу добре односе.

  

”Што се комшија тиче, рекао сам људима из Председништва. Коме не одговара да ми
немамо заједничке инспекције, коме не одговара да нам људи пролазе без проблема…”,
нагласио је он.
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Говорећи о својој улози у ратовима деведесетих, Вучић је рекао да ”није пуцао по
Сарајеву” и да је тих година боравио на Палама.

  

„ Причају како сам снајпером убијао људе по Сарајеву, читам глупости сваког дана.
Никад снајпер нисам узео у животу у руку. Не могу глупости и лажи да слушам. Нисам
пуцао, али сам био на Палама и радио свој посао. Све сам то слушао и не одговарам.
Злонамерним људима нећете доказати ништа“, нагласио је Вучић.

  

„Маните ме прича у којима неко жели да живи, јер зна да живи на нешто од пре
двадесет година. У Београду не могу да ме победе јер живе у ‘96. и ‘97”, истакао је.

  

На питање да ли се променио, истакао је да ”се само магарац не мења”.

  

  

”Само се магарац не мења. Јесте се ви променили? Ја сам променио странку и све рекао
свом народу. Људи имају право да сумњају у шта хоће и шта хоће. Не мењате земљу,
род, име и презиме и не мењате оно за шта навијате”, поручио је у разговору за Фејс ТВ.

  

(Н1)
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