
Александар Вучић: Србија је четврта у Европи по стопи вакцинисања у односу на број становника, а девета на свету; Готово нестварно да је једна мала Србија успела да се тако вине у висине
субота, 23 јануар 2021 23:00

Председник Србије Александар Вучић рекао је да је Србија четврта у Европи по стопи
вакцинације.

  

"Далеко Испред нас је Велика Британија, мало испред нас Малта и Данска. Очекујем да
ћемо у наредна 72 сата престићи Малту и Данску и бити други", рекао је Александар
Вучић.

  

Он је навео да је Србија девета у свету по броју вакцинисаних људи на 100.000
становника.

  

"Неверотватно је да је једна мала Србија успела тако да се вине у висине", казао је
Вучић.

  

 1 / 6



Александар Вучић: Србија је четврта у Европи по стопи вакцинисања у односу на број становника, а девета на свету; Готово нестварно да је једна мала Србија успела да се тако вине у висине
субота, 23 јануар 2021 23:00

Како је рекао све вакцине су набављене због сналажљивости државе. Нагласио је да је
још преговора у току, али да не сме да открива са ким, због даље сигурности договора.

  

"Сигуран сам да ћемо успети, борићемо се на све начине. Нама је једини циљ да
обезбедимо здравље народа, а како ћемо ми то да урадимо, ући ће у неке мемоаре кад
се све заврши“, каже Вучић..

  

Вучић: Имамо вакцина за 7- 8 дана, наставимо ли овим темпом

  

"Србија је четврта у Европи по стопи вакцинисања у односу на број становника, а девета
на свету", рекао је вечерас председник Себије Александар Вучић. Он је, ипак, као
проблем, истакао то да је у овом, тренутку, готово немогуће набавити вакцине.

  

“Као да се по некој команди све дешава, да дође до неког сукоба у свету. Ја не знам о
чему се ради, ништа не разумем”, забринут је Вучић.

  

“Ми овим темпом ако наставимо да вакцинишемо још 7 или 8 дана имамо вакцину, јер ми
морамо да обезбедимо ревакцнинацију. Дакле, сви који су већ вакцинисани имају
обезбеђену другу дозу – рекао је председник и изразио забринутост појаве новог соја
вируса корона”, наводи Вучић и објашњава да Србија добија мање количине Фајзерових
вакцина него што је билатералним уговором предвиђено.

  

Председник нас уверава и да се предано ради на набавци нових вакцина.

  

“Дакле, данас сам имао разговор, не могу да вам кажем са ким, и после тог разговора
могу да вам гарантујем да ћемо добити још неких 100.000 доза”, рекао је Вучић.

  

“Наставићемо са тим, радио је цео дан кабинет. Мучимо се са тим, из Русије је застало
све”, рекао је председник и појаснио да због проблема у руским фабрикама касни
испорука векцина за Србију
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Ипак, све док има вакцина на лагеру, има и Вучићевог повода за оптимизам.

  

“Неколико важних информација – у овом тренутку Србија је четврта у Европи по стопи
вакцинације, испред нас су Велика Британија, Малта и Данска.”

  

“Верујем да ћемо у 48 сати, односно 72 сата претећи 2. и 3. и да ћемо бити други.
Верујем да у свету можемо да будемо 5. место, сада смо 9”, навео је председник.

  

Он је честитао грађанима Србије на досадашњем темпу ванкцинације.

  

“То је готово невероватно готово нестварно да је једна мала Србија успела да се тако
вине у висине”, казао је Вучић.

  

Не пада ми на памет да уводимо министарство избора

  

БЕОГРАД - Председник Србије Александар Вучић изјавио је "да је идеја дела опозиције
о формирању министарства за изборе срамотна". "Не пада ми на памет да то урадимо",
каже Вучић и примећује да само фали "министарство за капе".

  

"Замислите да имате министарство избора, које нигде не постоји. Уз то, треба то да
проведемо ми који смо победили на изборима, по захтеву оних који на тим истим
изборима нису учествовали, јер су знали да нико није хтео да гласа за њих", рекао је
Вучић.

  

Указао је "да уместо да имамо министарство изградње путева и пруга, неко жели да се
бавимо темом избора, како би се вратили на власт и пљачкали".
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"Само фали", каже подсмешљиво, "министарство за капе, алудирајући на чињеницу да
се опозиција бави питањем зашто он не носи капу на јавним догађајима".

  

"О министарству за изборе", понавља, "нема говора".

  

"Ваљда мисле да ће Тања Фајон да ме убеди. Али ми смо суверена и независна земља",
рекао је и искористио прилику да укаже "да Фајон има проблеме у сопственој странци,
које не успева да реши, па нуди као експерте Ђукановића и Весића, да уреде њихове
унутарстраначке односе".

  

Вучић је поновио "да је министарство за изборе једнако вредно као и министарство за
ношење капа".

  

Када је реч о почетку међустраначког дијалога, навео је "да постоји технички проблем
како да се спроведе".

  

"Постоји велики део странака које нису под утицајем странаца, које не желе да им
странци уређују земљу, али постоје и неки други који имају туторе и менторе споља и
који би желели да их странци доведу на власт јер народ неће", рекао је он.

  

Вучић је казао "да би требало можда два дијалога да се направе, додајући да је власт
спремна на разговоре".

  

Поводом порука из опозиције да ће се незадовољство "излити" на улице, ако се не
прихвате њихови услови, каже "да се нагледао њихових немира, упада у скупштину и да
наносе најтеже повреде полицајцима".

  

"Увек сам их чекао баш тамо где су протестовали, испред председништва и испред владе
када сам био премијер и не плашим се немира. Немира треба да се плаше они који их
организују", поручио је он.
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Указао је "да постоје избори на којима народ одлучује".

  

Подсећа "да се заборавља да на сваком бирачком месту има више представника
опозиције, него власти, који броје гласове, али када неког народ неће, не вреде ни
миистарства за изборе".

  

Вучић се упитао, када је реч о немирима, "да ли ће опозиција имати исте аршине, јер
када су Трампове присталице ушетале већим делом мирно у Конгрес, они су их назвали
терористима, те да очекује да ће и своје батинаше назвати тако".

  

Зашто би у Србији неко протестовао за или против Путина?

  

Вучић је изјавио да је у Србији у реду да се организују протести за или против њега, али
да не види разлог зашто би се у Србији протестовало за или против Владимира Путина
или било ког другог страног државника.

  

"Јесте ли их пријавили у складу са законом? Ако јесте, можете да протестујете, ако
нисте, не можете да протестујете. Осим против Вучића - тад можете и ако нисте
пријавили протест, као и претходне две године заредом", рекао је Вучић на опаску
новинара да су поједини медији објавили да је у Београду забрањен митинг против
председника Русије.

  

Истакао је да не види разлог зашто би се у Београду протестовало за или против
Путина.

  

"Посебно не разумем шта је Путин њима овде лоше урадио. Али, имате свакојаких људи.
Нека раде шта хоће, њихова ствар", рекао је Вучић.
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Вучић: Српски народ је велики и добар, бошњачки исто

  

"Српски народ је велики и добар, бошњачки народ је велики и добар народ", рекао је
изјавио је Вучић.

  

Он је тако одговорио на питање како коментарише изјаву лидера странке СДА
Изетбеговића да су Срби "лош народ".

  

"Тражио сам детаљно да видим шта је рекао. Нажалост, та изјава говори о њему. Српски
народ је велики и добар, бошњачки народ је велики и добар народ", рекао је Вучић и
додао да такве изјаве ником нису потребне.

  

 (Агенције)
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