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 Председник Србије Александар Вучић рекао је јутрос на ТВ Пинк да ће Србија дати све
од себе да сачува мир, али да неће дозволити погром српског народа и протеривање
Срба, ма где они живели. Вучић је најавио и да ће данас у подне имати телефонски
разговор са генералним секретаром НАТО Јенсом Столтенбергом

  

  На питање водитеља да ли постоји претња ратом Вучић је рекао да ту реч не воли ни
да користи, и да му се чини да људи у Приштини не разумеју размере катастрофе коју
могу да изазову, као и да их моли да покушају да то схвате.   

- Надам се да ћемо успети да сачувамо мир, Србија ће дати све од себе. Уверен сам да
ћемо имати мир, да рата неће бити, али нећемо дозволити погром нашег народа и
протеривање наших људи ма где они живе. То је наша обавеза и без тога не можемо.
Увек ћемо разговарати и проблеме решавати мирним путем - рекао је Вучић.

  
  

Не најављујем ништа лоше, али то мора да се зна. Добили смо прилику да добијемо више
него иначе, али су Срби рекли да то не желе

    

Казао је и да војска Косова може да постоји само под два услова на северу: ако се са
тим пре свега усагласи НАТО, и ако се са тим усагласе мањинске, у овом случају српска
заједница, што се никада неће десити.

  

Он се осврнуо и на ситуацију која се десила у Паризу приликом обележавања 100
година од завршетка Великог рата. Како је рекао, или је огроман новац уложен да би се
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тако нешто десило, или је неко толико острашћен да толико навија за Приштину.

  

- Замислите Тачија, борца чувеног за људска права, који заслужује да седи поред
Мекркел - рекао је Вучић.

  

Како је казао, уплашен је очекивањима "које наши људи имају".

  

- Нас је на КиМ између пет и шест одсто, а јужно од Ибра око два одсто. За то смо
криви и ми, и због свега онога што је било деведесетих, али и што се након тога
нисмо борили за наш народ. Сами смо се избацили из УН... Те грешке људи морају
да разумеју, грешке се увек плаћају у историјском смислу - навео је Вучић.

  

Све те грешке ће, каже, скупо да нас корштају, а коштају нас и данас.

  

- Не најављујем ништа лоше, али то мора да се зна. Добили смо прилику да добијемо
више него иначе, али су Срби рекли да то не желе - објашњава.

  

Хтели су да убију Радојичића и да сломе слободарски дух који Вучић има чувајући
сувереност Србије

  

- Рачунали су на то да ако убију Радојичића, да увођењем такси наносе штету српској
економији, због чега смо под притиском нашег народа на КиМ, и било је ту још неких
ствари, од трибина различитих агената, људио који раде за стране службе... - објаснио
је он.
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  Како је казао, "док сам политички жив нећу дозволити да Србијом управља туђа рука".  - Нећу дозволити да се тако нешто деси све док сам, разуме се, политички жив - рекао јепредседник Србије.  Наставио је да говори од потпредседнику Српске листе Милану Радојичићу, когаприштиска полиција тражи због потенцијалне умешаности у убиство лидера ГИ СДПОливера Ивановића, рекавши да се он "сам пријавио, и прошао полиграф". Он је навеода је Приштина сво време правила политичку причу око тог убиства, "са странимагентурама", а све како би "срушили север".  - Сада да вам ја кажем да има најмање пет, шест људи који имају стоструко веће мотивеза овако нешто... Извесни Хаким Асани, Тунела или Тупела, ко се коме ту свети, ко јепоставио бомбу под аутобус "Нишекспреса", шта је радио извесни Зекај дан предубиствио Олиовера Ивановића, где је ушао, а где изашао... - навео је Вучић.  Он је казао да велике силе са њим имају проблем, јер неће да прихвати да оне управљајуСрбијом.  - Када су 2016. године почели протести, ја сам добио захтев, то су нам саопштили, саСашу Јанковића поставим за премијера. Ја нисам хтео да примам странце, не занима ме.Тад је била идеја да се направи некаква влада спаса, ма каква влада спаса?! Не можетеми ништа, ја се вас не плашим, можете само да ме убијете - рекао је Вучић  - Њихова истрага није довела нигде. Тражили смо чауре којима смо могли да дамо имеубице, али нисмо имали приступ месту злочина и све време су правили политичку причусамо како би срушили север и обезбедили пуну државност Косову. Све време је циљ биосломити север, слободарски дух и приступ који има Вучић чувајући сувереност Србије.Зато је била магла тог дана, иако је није било, зато не могу да добијем сателитскеснимке и тако даље. Оно што је мени сметало, јесте да део људи код нас једва чека даоптужи своје руководство - каже Вучић.  Тачи ничим није заслужио да седи поред Ангеле Меркел, он је своје место наобележавању 100 година Првог светског рата купио новцем косовских исељеника  Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је председник Косова ХашимТачи новцем косовских исељеника купио своје место на свечаности поводомстогодишњице завршетка Првог светског рата као и на сахрани некадашњег америчкогпредседника Џорџа Буша.  Вучић је за телевизију "Пинк" рекао да је свима јасно како је дошло до тога да Тачи натој сахрани седи измедју немачке канцеларке и пољског председника.  Он је рекао да би друга опција била да неко толико заступа интересе Приштине, али даје он уверен да то није тачно.  "У питању је огроман новац који плаћају њихови исељеници, а не њихова 'квази' држава.Пре свега они из Њујорка, али и Швајцарске, Немачке, Италије... Немојте да иматеилузије да је то нешто друго у питању. Замислите Тачија чувеног борца за људска правада је нечим заслужио да седи поред Меркелове", рекао је Вучић.  Ђилас и Шолак својим монополом узимања новца у медијском простору покушавалида разарају Телеком који је куповином Коперникус мреже почео да се такмичи сањиховим СББ-ом     Председник Србије Александар Вучић истакао је данас су Драган Шолак и ДраганЂилас својим апсолутним монополом узимања новца у медијском простору покушавалида разарају Телеком, који је куповином Коперникус кабловске мреже, почео да сетакмичи са њиховим СББ-ом  - Шолак и Ђилас су заједничким снагама успостављали не само комплетно медијскотржсисте, већ и преко агенцијаа које су трговали медијским простором имали суапсолутни монопол узимања новца. Направили су СББ и мислим да надлежни органитренутно проверавају како су без динара, и захваљујући коме, могли да добију такумрежу. Све време су разарали Телеком, чија је вредност стално падала - објаснио јеВучић гостујући на ТВ Пинк.  Он је подсетио да је Телеком акционарско друштво у којем је држава већински власник.  - Када смо хтели да приватизујемо Телеком, јер сам био сигуран да ко год га узме,мораће да се бори против нелојалне конкуренције, сви су били против тога. А сада кадапрви пут чувамо телеком они нас поново нападају, јер је Телеком одлучио да развијадаље платформе како би се такмичио са Шолаком и Ђиласом - додао је Вучић.  Он је рекао да је Телеком купио кабловску мрежу Коперникус која је створена у времеШолакове и Ђиласкове власти.  - А што је Телком купио ту мрежу - зато да СББ не би имао све, да би Телеком вредеовише. Њихова дужност је да увећавају вредност - казао је Вучић.  Када је реч о тврдњи да је Коперникус купио две телевизије Вучић је подсетио да суЂилас и Шолак довели Грка који је власник Прве и О2.  - Ви сте довели тог Грка и све сте имали на тим телевизијама. Што вам је Грк садапродао те телевизије. Сада ја треба да будем крив што је продавао. Да га није неконатерао - упитао је Вучић.  Он је казао да је преко неких људи поставио питање власнику из Грчке што продаје, даније можда незадовољан условима у Србији, а да је као одговор да то није случај, већ дасе ради о професионалној одлуци.  - Да ли је требало да забраним неком Србину да купи те телевизије и да их купи неко одШолакових и Ђиласових људи споља - рекао је он.  Вучић је указао да сада покушавају да приказују како је купац те две телевизије ружан,додајући да су много лепи Шолак и Ðилас, и као да је то важно, пошто је то њиховаргумент за боље управљање.  Упитао је и што Коперникусу актуелне власти, које наводно све контролишу, нису трипута дале националну фреквенцију.  - Три пута је Коперникус конкурисао. Испуњавају услове, али сматрали су надлежни даби угрозили функционисање приватних телевизија. Ја сам добио то као образложење -пренео је он.  Вучић је рекао да су Шолак и Ђилас бесни и да у дану када Приштина најављујеформирање војске Косова њихова једина брига је приватни бизнис.  - Баве се само тиме јер су рачунали да би том куповином, а хтели су да купе дветелевизије, за шта су послали и понуду преко исте фирме која треба да постаневласник Н1 и СББ, и хтели да у потпуности да захвладају не само медијскимтржиштем већ и финансијама - рекао је он.  Вучић је нагласио да су нервозни јер је јасно да нема по 500 милиона евра зараде свакегодине.  На критике да су телевизије продате за нешто мање од 200 милиона ева, Вучић је казаода они своје продају по цени од всисе милијарди евра, и поручио „ко си ти да одређујешколико шта вреди“.  - Све то је само резултат беса, што су угрожени њихови интереси у милионима евра -нагласио је он.  Вучић је казао да је за државу била важна само прва трансакција која се тицалакуповине кабловског оператера Коперникус.  Поновио је да је Телеком купио само кабловског опетратера јер хоће да се такмичи сакабловским оператерима и да ће наставити то да ради, бориће се на трзишту.  - Надам се и желим да верујем да неће пропасти Телеком, као што би неки хтели -поручио је Вучић.  Име убице Ивановића одмах ако се покажу као исправне тврдње српских служби  Александар Вучић изјавио је да ће се видети резултати српске истраге убиства лидераГрађанске иницијативе Оливера Ивановића, али да уколико би се показале као исправнетврдње српских служби безбедности одмах би се могло дати име убице.  "Видећемо шта ће наша истрага до краја показати, њихова није показала ништа.Тражили смо чауре да доставе, до данас их нису доставили. Ако би се показалеисправне тврдње српских служби безбедност, могли бисмо одмах да дамо име убице,али проблем је што нисмо имали приступ месту злочина. Они су са различитим странимагентурама правили приче", рекао је Вучић.  Он је навео да је љут зато што део људи у Србији једва чека да оптужи руководствосвоје земље, јер им се не свиђа чињеница да Милан Радоичић није убица.  "Рекли су, овај човек је убица, свима смо то испричали, а са њим је увезан Вучић", рекаоје Вучић и додао да су годину дана проверавани наводи да се види ко је све учествоваои да ли је Радоичић учествовао.  Поновио је да је Радоичић прошао полиграф.  Најгори насилници организују протест против насиља  Председник Србије оценио је да је парадоксално што људи из опозиције, за које јеоценио да су "најгори насилници", организују протест против насиља.  "Људи који су најгори насилници организују протест после насиља. Батинаши. 'Еј, Двериу шетњи против насиља. Та мала фашистичка странка у шетњи против насиља. Па јесули они тукли ваше две колегинице (ТВ Пинк) које још и вређају после тога. Једна битангаје нокаутирала Гордану (Узелац, новинарку ТВ Пинк), а нико никада није рекао извини",рекао је Вучић.  Он је оптужио председника Двери Бошка Обрадовића да је нападао и службеницуРепубличке изборне комисије али и шефа посланичке групе Српске напредне странке уСкупштини Србије Александра Мартиновића.  "Људи говоре о борби против насиља а предводиће је човек који каже да ће да мокриили пиша по нашим гробовима", рекао је он.  Вучић је, такође, критиковао нападе које на друштвеним мрежама представници исимпатизери опозиције износе на рачун председнице Скупштине Србије Маје Гојковић ипремијерке Ане Брнабић.  Он је рекао да поједине силе у свету имају проблем са њим јер не жели да прихвати дадруги доносе одлуке у име грађана Србије.  "Нећу да правим компромисе са лоповима који су разарали земљу. Нећу, можете да меубијете и шта? И шта? Ништа, ништа ми не можете друго. Ја их се не плашим и знамкакве су кукавице", рекао је он.  У Црној Гори постоји огољена антисрпска кампања  Александар Вучић оценио је  да у Црној Гори постоји огољена антисрпска кампања идодао да је то за Србију веома тешко јер Београд жели да избегне конфликте.  Вучић је рекао да је ужаснут због тога што је професору права Дејану Мировићузабрањено да уђе у Црну Гору, иако се ради о човеку који је пореклом из те земље.  "Ми не дамо криминалцима да уђу у Србију, а ви не дате онима који другачије мисле. Недате људима из Црне Горе само зато што су Срби. Ја то да правдам - стварно нисам устању", рекао је он.  Коментаришући хапшење опозиционог лидера Небојше Медојевића, Вучић је рекао данема права да се меша у унутрашње ствари Црне Горе.  "Али, ако погледате разлоге... Да се то деси у Србији, нас би цео свет осудио и рекао дасмо постали права диктатура", рекао је он.  Говорећи о недавној изјави заменика косовског премијера Енвера Хоџаја да Косовопокушава да направи пакт против Србије у региону, Вучић је рекао да је Хоџај накнаднодемантовао само наслов текста који је изашао у хрватској штампи, а да се из садржајавиди да је то суштински мислио.  "Он је демантовао само наслов. Хоџај је важна личност јер је раније важио за човека којиније екстремиста. Својим везама и добрим и течним немачким језиком задавао је многопроблема, али се онда погубио и помислио да може да ради шта хоће и постао свеекстремнији. Рекао је све то што је у наслову текста, само што није рекао реч 'пакт'",рекао је Вучић.  Вучић је рекао да не намерава да се извињава ратном команданту Сребренице НасеруОрићу који је изјавио да размишља да га тужи због његових изјава, након што јеослобођен одговорности за ратне злочине над Србима у БиХ током рата.  Председник Србије додао је, међутим, да га је погодило то што је Орић изјавио да једобио понуде од тројице адвоката из Србије који су заинтересовани да га заступају утом процесу и навео да му се чини да та Орићева изјава није била лажна.  "У реду је да прихвате да га заступају. Али замислите људе који су се самоиницијативнојавили великом праведнику Орићу да га заступају у процесу у којем он тужи председникањихове земље", рекао је Вучић.  (Агенције)  
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