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 Председник Србије Александар Вучић изјавио је да смањење цензуса смета онима који
неће да учествују на изборима, јер "све време имају страх од народа".

  

Вучић је за РТС рекао је да је смањење цензуса ризично једино за Српску напредну
странку која ће имати мање посланика у Скупштини.

  

"Неки људи неће на изборе зато што знају да их народ не воли", рекао је Вучић у
гостовању у Дневнику РТС, истичући да је опозиција која заговара бојкот направила свој
медијски картел, блок својих медија преко којих говоре "ђубре једно, олошу један".

  

Куртијева најава о укидању такси добра, тужба за геноцид суманута

  

Говорећи о Косову, Вучић је констатовао да је добра вест што премијер Аљбин Курти
размишља о укидању такси, јер је то услов да може да се разговара, а "разговора ће
морати да буде".
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"Курти мора да види да нису ствари исте кад седите у опозицији и причате, и кад сте
власт", напоменуо је он.

  

Упитан да ли ће се састати са Куртијем након што је најавио да ће Србију тужити за
геноцид на Косову, Вучић је казао да је Курти представник Албанаца.

  

"Он је избор Албанаца. Ко смо ми да кажемо ко су њихови представници. То њих тамо
питају: 'Како можете да се састајете са Српском листом која је под утицајем Вучића'",
додао је он.

  

Вучић сматра да су Куртијеве приче о тужби за геноцид против Србије сумануте.

  

У Црној Гори морамо да штитимо свој народ, али да не пређемо границу у томе

  

На питање о догађањима у Црној Гори, Вучић је нагласио да је Србија показала разумну,
рационалну и уобичајену бригу за свој народ и да "није прешла границу доброг укуса и
поштовања суверенитета друге државе".

  

"Морамо истовремено да штитимо свој народ, а да ту границу не прелазимо. Не пада нам
на памет да се мешамо у њихове унутрашњополитичке прилике", поручио је он.

  

"Наш посао је да кажемо: Молимо вас, наш народ је ту живео вековима. Ми само желимо
да ти људи остану да живе на својим огњиштима, да имају право на своју цркву и веру.
Дајте нам право на исповедање вере и коришћење цркава", указао је Вучић.

  

Према његовом мишљењу, постоје неки кругови у Црној Гори који би да проценат Срба
са 28,73 одсто падне испод 15 одсто.
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Вучић је оценио да у читавом случају постоји и перфидна игра међународне заједнице,
јер је економско и друго јачање Србије био "црвени аларм за неке у Европи", којима то
смета, јер желе да читав регион иде равномерно.

  

Поводом навода да ће специјални изасланик Европске уније у преговорима Београда и
Приштине бити Мирослав Лајчак, Вучић је рекао да ће - ко год буде имао ту улогу, бити
под снажним утицајем Немачке.

  

"Лајчак је искусан, веома образован и интелигентан човек са изузетном сарадњом са
Берлином", рекао је Вучић.

  

Вучић је најавио да ће се у наредних месец дана састати са немачком канцеларком
Ангелом Меркел.

  

Говорећи о економији Србије, он је истакао да је Србија "звезда ученика Медјународног
монетарног фонда (ММФ)".

  

Тачно је да Тања Фајон гаји анимозитет према СНС

  

Вучић је изјавио да је тачан став Александра Мартиновића да посланица Европског
парламента Тања Фајон гаји анимозитет према Српској напредној странци.

  

Председник се сагласио са ставом шефа посланичке групе СНС у Скупштини Србије
Александра Мартиновића и додао да изјаве обе стране понајвише говоре о Тањи Фајон. 

  

"У европској култури је да се чује другачије мишљење. Они би да се ништа не каже о
њима, али би да изнесу лоше етикете о другима. Очекујте да ћете из Србије увек добити
одговор који је пристојан и у складу са европским вредностима", истакао је Вучић. 
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Посланица ЕП Тања Фајон, која је и шеф делегације у Парламентарном одбору за
стабилизацију и придруживање ЕУ и Србије, навела је у четвртак, коментаришући
наводе Мартиновића, да је то била "изјава једног посланика који често има говор
мржње".

  

(Бета)
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