
Александар Вучић: Стефановић веома добро ради свој посао. То што имам, или немам да кажем Стефановићу рекао сам пре годину дана; Н1 је протекле две године 6.357 пута повезивала Андреја са Јовањицом и још нема извињења
уторак, 12 октобар 2021 13:04

 Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је телевизија Н1 у протекле
две године 6.357 пута брата председника Андреја Вучића повезивала са случајем
Јовањица и да и даље није добио „никакво извињење“ иако је судска пресуда доказала
да је та телевизија „обмањивала јавност“.

  „Одакле вама да је Андреј на био који начин учествовао у томе. Никада нисте рекли ни
извините, а сада имате и судску пресуду да сте обмањивали јавност, тако да сам
сигуран да ћете да ми се извините због тога“, рекао је председник на отварању 10.
Међународног сајма наоружања и војне опреме „Партнер 2021“.   

Он је рекао да се против првооптуженог за случај Јовањица Предрага Колувије води
судски поступак и да нико није рекао да он неће одговарати.

  

„Он (Предраг Колувија) мора да има право на суђење као и сви људи. Ја сам рекао да
његово кривично дело није у рангу оних који су клали људе и правили ћевапе“, рекао је
Вучић.

  

Он је позвао телевизију Н1 да буде присутна на полиграфу који је спреман да уради и
одговори на сва питања везана за случај криминалне групе Вељка Беливука и за
Јовањицу.

 1 / 3



Александар Вучић: Стефановић веома добро ради свој посао. То што имам, или немам да кажем Стефановићу рекао сам пре годину дана; Н1 је протекле две године 6.357 пута повезивала Андреја са Јовањицом и још нема извињења
уторак, 12 октобар 2021 13:04

  

Оценио је да је Колувија имао права на интервју, као што је то био урадио и узбуњивач
Александар Обрадовић.

  

„Пулицера сте хтели да дате ономе који је интервјуисао Обрадовића кад је имао
наногицу, а Колувија не сме“, рекао је Вучић.

  

Упитан да ли је приметио да је већина чланова Српске напредне странке дошла
службеним колима на седницу странке иако је реч о страначком скупу, Вучић је рекао да
то „не сме да буде случај“.

  

„У праву сте, сагласан сам са вама, они ће рећи да је нормално да се ти аутомобили
користе, али то не сме да буде случај, јер је то дозвољено само за штићене личности,
тако да 100 одсто подржавам ваш захтев“, казао је председник.

  

Небојша Стефановић веома добро ради свој посао, нема диктатуре у Србији

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да министар одбране Небојша
Стефановић веома добро ради свој посао, а да ће проблеми између чланова Српске
напредне странке (СНС) бити решавани у оквиру странке. Вучић је на конференцији за
новинаре на Сајму наоружања који се одржава на Београдском сајму, рекао да у СНС
"наше унутрашње страначке ствари решавамо како треба да решавамо", а да ће државна
питања решавати државни органи.

  

„Ја сам случајно врховни командант оружаних снага па чак и о том питању могу да судим
и немамо никакав проблем. То што имам, или немам да кажем Небојши Стефановићу
рекао сам пре годину дана и то сам тада завршио“, рекао је Вучић одговарајући на
питање новинара.
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  На питање да прокоментарише примедбе које долазе из САД и ЕУ због куповине оружјаод Русије и Кине, Вучић је одговорио да „ми њих не критикујемо, а они набављају многовише“, као и да „ми набављамо онолико оружја колико мислимо да нам је потребно да биодвратили свакога од потенцијалне агресије“.  Вучић је навео да је његова политика „да не слушамо никог другог него само потребенашег народа“ и да то важи како за набавку оружја тако и за набавку енергената.  „Ако неко други одлучује колико нам треба оружја, колико нам треба енергената, хајдеонда да укинемо државу. Да сам слушао све њих, јел бисмо имали гаса данас. Имаћететопле собе зато што нисам слушао“, рекао је Вучић и додао да Србија јесте на европскомпуту, али да хоће да сарађује са свима и самостално доноси одлуке.  Вучић је рекао да није ни приметио да нас неко критикује због набавке оружја, као и дауз набавку наоружања „нећемо морати да се сакривамо испод стола кад је 17. март и дасе претварамо да везујемо пертле“, поводом датума када су 2004. године Срби са Косованападнути и протеривани. ; Он је рекао да није тачно да је у Србији на сцени диктатура,јер се највише негативних коментара у медијима односи на њега.  „Укупно на политичкој сцени Србије од комплетне валасти и опозиције негативних објавао мени је 61 одсто, док је 31 одсто негативних објава о свим другим (политичарима)комплетно из власти и опозиције. Толико о диктатури у Србији и неслободи и толико отоме колико сви морају да говоре само нешто лепо“, рекао је Вучић.  Додао је да су то резултати праћења медијских садржаја за прошлу недељу, које је онзатражио да се спроведе.  (Бета)  
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