
Вучић у Давосу: Не пада ми на памет да на било који начин рушим Устав Србије, опозиција нема за шта да се ухвати, па мора да се хвата за сопствене лажи; Нећу тужити Весну Пешић, могу да ми стављају цеви како хоће
понедељак, 20 јануар 2020 23:05

Председник Србије Александар Вучић одбацио је данас тврдње опозиције да увођење
тзв. екстерне контроле у правосуђу значи притисак на правосудне органе, а судијама
које тобоже штите Устав, иако нико ни не помишља да руши највиши правни акт, поручује
да се баве својим послом, да шаљу у затвор убице и наркодилере.

  

  

На питање новинара како види то што је изјава државног секретара Радомира
Илића у Министарству правде о увођењу тзв. екстерне контроле у правосуђу унела
забуну и што су у Савезу за Србију наставили да га оптужују, на пример, да је
притисак на првосуђе превршио сваку меру, да Зоран Живковић каже да је он,
Вучић, на путу да постане султан, док Ђорђе Вукадиновић каже да је реч о
задирању у устројство земље, Вучић одговара:

  

"Људи измишљају, полазе од себе, не пада ми на памет ништа од тога да радим,
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иако ми је бесмислено да коментаришем објективност и професионализам Мајића
или неког сличног. Не пада ми на памет да на било који начин рушим Устав Србије",
поручио је Вучић.

  

Kаже да опозиција нема за шта да се ухвати и да морају да се хватају за сопствене
лажи.

  

"Нити постоји некаква иницијатива нити постоји моја жеља, нити се Устав мења преко
ноћи, нити је то могуће, нити је то реално", рекао је Вучић.

  

Додаје да је то замена теза, те да то раде да се не би говорило о томе што су нам
наркодилери и убице неретко на слободи и зашто се мало тога предузима из
правосудних органа и тужилаштва и зашто је неефикасно правосуђе и тужилаштво,
упркос чињеници да постоји велики број часних људи који раде тај посао.

  

"И да их не би питали зашто не смеју да писну о убицама и убијенима синоћ у Атини",
истиче Вучић.

  

Та убиства, иначе, нису се догодила у Београду само због чињенице што смо, каже, те
који су синоћ убијени ставили на листу непожељних у Србији.

  

"Само зато се то догодило у некој другој европској метрополи, а били смо критиковани и
по том питању да кршимо Устав и слободу кретања", навео је председник Србије.

  

Судије које тобож штите Устав позива да се баве својим послом и поручује:

  

"Прекините да се бавите заштитом Устава и немојте да га штитите од председника
Србије. Бавите се мало тиме шта можете ви да урадите, а не само полиција у кривичном
гоњењу најопаснијих мафијаша у Србији, убица и наркодилера који трују нашу децу. Нећу
одустати од борбе против наркодилера и убица".
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Поручио је Вучић такође да га у томе неће спречити ни Ђилас, ни Бошко Обрадовић,
нити судија Мајић ни било ко други.

  

На питање да ли је заиста морао премијеру Грчке Kириакосу Мицотакису да објашњава
да није реч о Србима у том случају, Вучић је рекао да су грчки медији имали
информације да су то српски криминалци и да у Грчкој требају да знају да то нису
српски криминалци, већ црногорски, као и да убиства у Београду која се дешавају
највећим делом раде црногорски криминалци, као и да су то и они који су убијани.

  

Ствари треба називати правим именом, додаје Вучић и истиче да ниједан од тих људи
није српски криминалац, пошто је један држављанин ЕУ, а други Црне Горе и немају
никакве везе са Србијом.

  

"Хтео сам да свом пријатељу Мицотакису кажем, немојте да се ствара лоша атмосфера
према Србима који нису криви већ су обично страдали од таквих људи. Видео сам да је
моја изјава добила огроман простор у свим грчким медијима. Да бар наша браћа у Грчкој
знају да се и ми у Београду боримо са тим".

  

Вучић каже да то управо тражи од судија и тужилаца, и да они не замењују теме и баве
се наводним кршењем и рушењем Устава.

  

Председник додаје да они имају сталност судијске функције и да се крију иза тога како
их неко угрожава, а не раде ништа, као и да њихову неспособност и неефикасност крију
тиме што говоре да су политички прогоњени.

  

"Шта си ти све Мајићу радио, од пуштања на слободу Гњиланске групе и политичког
лупетања свакодневног и је ли те померио неко? Па није нико. Питам како је могуће да
они који су убијали Србе на KиМ буду ослобођени, и како ове наркодилере и убице не
гоните. То ћу сваки дан да питам и нека се љуте", поручио је Вучић.
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  “Нећу тужити Весну Пешић, могу да ми стављају цеви - нисам се узнемирио  Председник Србије Александар Вучић рекао је да неће тужити по приватној тужбиВесну Пешић због недавног твита наводећи да се "није ни најмање узнемирио и да могуда му стављају цеви како хоће", као и да ће опозиција бити заштићена као "белимедведи".  "И заслужује признање, сви они заслужују признање. Сваки пут кад ми помену ''цев углаву'', када помену да су ''само мртви Вучићи добри Вучићи'', они заслужују признање, ито увек од објективног невладиног секора", рекао је Вучић новинарима у Давосу.  Председник је упитао и шта би се догодило да је такву изјаву дао Никола Селаковић,Миленко Јованов или неко други из СНС, или близак СНС-у.  "Данас читава хајка у многим дневним новинама о томе да је срамота јер ће је некопрогонити. Нико је не прогони и нико не ради ништа и нико неће ни да реагује, ја је нећучак тужити ни по приватној тужби", рекао је Вучић, новинарима у Давосу.  Он је у упитао шта би се десило да је неко близак Српској напредној странци изјавиокакав је био твит Пешић, наводећи иронично да је "она нешто лепо хтела да му поручи ане да му прети".  "Како је рекао онај стручњак Милан Антонијевић, заслужују признање. Они свизаслужују признање, сваки пут кад ми помену цев у главу, сваки пут кад помену да сусамо мртви Вучићи добри Вучићи они увек заслужују признање од објективногневладиног сектора", рекао је Вучић.  Kако је рекао, добро је да такви не размишљају да ли треба да лети Ер Србија илиЛуфтханза, о инвестицијама и другим важним стварима, већ да се за то бринуозбиљнији, одговорнији, паметнији људи.  "А, они нека псују, прете, нисам се уопште узнемирио", рекао је Вучић и додао да ће ониувек бити заштићени као "бели медведи".  На питање о одлуци ПСГ да бојкотује изборе, Вучић је рекао да то није новост и да суони то најавили још пре годину-две.  "За мене је најважније да он најави бојкот вожње сопственог аутомобила, а за ово другоније проблем, то смо већ знали", рекао је Вучић.  Вучић о Обрадовићу: Неозбиљност невиђених размера  Председник Србије Александар Вучић одбацио је данас тврдње лидера Двери БошкаОбрадовића да власт припрема смањење броја бирача у бирачком списку и навео датакве изјаве показују неозбиљност и неодговорност "невиђених размера".  "Не знам шта бих рекао на то. Ти људи не знају о чему говоре. Kако 4,8 милиона бирача?Kако, да избришемо два милиона бирача? Они ништа не разумеју", констатовао је Вучићкоментаришући Обрадовићеве наводе.  
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  Kако је рекао - када мало знате, а трудите се да ништа ново не научите и не сазнате,онда можете такве ствари да причате и "лудорије" да измишљате.  "То говори о њиховој неозбиљности и неодговорности невиђених размера", додао јеВучић.  Kако је рекао, број бирача ће бити око 6,7 или 6,8 милиона.  "Можете да погледате, укуцајте у рачунар и видећете да то нема везе са 4,8 милиона.Али, то је компликована процедура за Обрадовића и његове партнере", рекао је Вучић.  Важно да смо у Давосу, да је Србија добро представљена  Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас, уочи отварања Светскогекономског форума у Давосу, да је то одлично место где за кратко време може много дасе чује, да се остваре важни контакти, на корист Србије.  "За Србију је веома важно да будемо у Давосу и да будемо добро представљени", рекаоје Вучић новинарима у Давосу.  
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  Он је подсетио да је ово шеста година да се наша земља представља на највећемекономском форуму у свету, те да је Србија земља која има највеће присуство из целогрегиона Југоисточне Европе.  Због тога је, додаје, захвалан, Kлаусу Шсвабу, оснивачу Форума, који је, каже, један одљуди који је подигао Давос и који има велику улогу у стварању економског амбијента уцелом свету.  Вучић је навео да је то веома значајно због политичких контаката у целом свету, запобољшање позиције Србије и имиџа земље у свету, уз разговоре са привредницима,које позива да инвестирају у нашу земљу.  "Сада имамо прилику да говоримо о инвестиционом амбијенту и да позовемо људе данаставе да инвестирају у Србији, да прикажемо резултате које смо постигли и видимошта су следећи потези, јер оно што овде чујемо, за неколико година морамо даспроведемо у дело", рекао је Вучић.  Додао је да ће говорити на два важна панела, једном економском, и другом чистополитичком, о Западном Балкану, где ће говорити о томе како види будућност, МаломШенгену, економској сарадњи и другим проблемима.  Вучић је приметио да је у више наврата, после разговора са појединим привредницима уДавосу, касније дошло до тога да се направе неки послови.  "Није ово берза рада и инвестиција, већ гледате како да поправите позицију својеземље", рекао је Вучић.  Он је приметио да ће ове године на Форуму доминирати здравство и климатске промене,те да здравство постаје једна од најважнијих тема, јер је то област са неодрживимулагањима, а минималним плаћања, у којој предстоје нови изазови.  Очекујем размену аргумената са Тачијем, он је и даље легални председникпривремених институција у Приштини   Председник Србије Александар Вучић потврдио је да ће сутра са Хашимом Тачијемучествовати на једном панелу у оквиру Светског економског форума у Давосу и даочекује размену аргумената, али и цивилизован тон.  Упитан шта очекује од тог сусрета, Вучић каже да ће то бити занимљив сусрет, као и даће бити много лидера из Европе и света.  Вучић напомиње да је Тачи и даље легални председник привремених институција уПриштини и додаје:  "Видећемо шта ће да каже, а ја ћу и даље да заступам интересе Србије", рекао је Вучић.  Председник Србије каже да свакако није одушевљен што ће се видети са Тачијем, алида је његов посао да заступа Србију и да се бори за њене интересе, као и да га нисуљуди бирали за председника да би му било лепо, већ да би решавао проблеме и бориосе за своју земљу.  "Очекујем размену аргумената, која неће бити једноставна, нити лака, али верујем даћемо у цивилизованом тону то моћи да обавимо", рекао је Вучић.  
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  Додао је да ће бити око 20 учесника на том панелу, који ће сутра бити једна однајпосећенијих и најважнијих за људе из Југоисточне Европе.  Вучић за портал "Информера": Не желим контролу над судијама и тужиоцима, тоизмишљају они који не знају шта друго да измисле  Председник Србије Александар Вучић негирао је да жели контролу над судијама итужиоцима у Србији и додао да то "измишљају они који не знају шта друго да измисле".  "Не занима ме да имам контролу над судијама и тужиоцима! То измишљају они који незнају шта друго да измисле. Једино што мене интересује је да наркодилери и убицеконачно заврше иза решетака", рекао је Вучић за портал Информера.  

  Вучић је то изјавио пре пута у Давос, где ће учествовати на годишњем Светскомекономском форуму и где ће имати више билатералних сусрета са међународнимзваничницима и привредницима.  Државни секретар у Министарству правде Радомир Илић изјавио је у недељу увече даУстав Србије мора да се мења како би правосуђе добило екстерну контролу, јер сусудство и тужилаштво, како је рекао, постали "неодговорна грана власти" и "затворенисистем који води рачина само о себи". Навео је пример Француске у којој, како је рекао,судије и тужиоце поставља председник државе.    Вучић се на Твитеру захвалио специјалном изасланику председника САД задијалог Београда и Приштине: Хвала Гренелу; Гренел: Хвала Вучићу  Председник Србије Александар Вучић захвалио је вечерас на Твитеру специјалномизасланику председника САД за дијалог Београда и Приштине, Ричарду Гренелу.    Thank you, Mr. President. We are grateful for your commitment and friendship. @predsednikrshttps://t.co/7JZNlvboZd  — Richard Grenell (@RichardGrenell) January 20, 2020    Као и саветнику председника САД за националну сигурност Роберту О'Брајану за, какоје навео, кључну улогу коју су имали у пружању помоћи да се успоставе директни летовиизмеђу Београда и Приштине.  "Србија је спремна да настави са још таквих иницијатива, приближавајући људе наБалкану", навео је Вучић у твиту на енглеском језику.  Специјални изасланик председника САД за дијалог између Београда и ПриштинеРичард Гренел захвалио је данас председнику Србије Александру Вучићу напосвећености и пријатељству.  "Хвала Вам, господине председниче. Захвални смо на Вашој посвећености ипријатељству", навео је Гренел на Твитеру реагујући на објаву председника СрбијеАлександра Вучића на Твитеру.  (Бета, vucic.rs, Танјуг)  
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