
Вучић: Рудници литијума би били нешто најбоље за нашу земљу. Ја сам вам адреса коју треба да рушите, не можете да ми промените мишљење ни да доведете 1000, 10, 50, или 100 хиљада људи. „Јовањица“ је лажна афера
уторак, 29 новембар 2022 09:15

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да се и даље каје што је донео одлуку
да Србија одустане од ископавања литијума и да је "испао најглупљи председник на
свету".

  

  

Вучић је за ТВ Пинк, коментаришући протест еколошких активиста испред зграде Владе
Србије, рекао да влада није донела никакву одлуку, већ је о свему одлучивао он сам.

  

„Не разумем зашто су протестовали испред Владе. Кад протестују треба да протестују
испред Председништва а ја ћу да им се обратим и да им лепо кажем – људи, ви
уништавате земљу. Цена је данас 82.500 долара по тони литијума, са овим резервама то
је 100 милијарди, јер разумете шта радите Јадру, Осечини, Ваљеву и целом Подрињу“,
рекао је Вучић.
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Он је поновио да Зиђин „држи Бор“ у којем је просечна плата 801 евро, у динарској
противвредности.

  
  

A kod nas je moguća laka i brza eksploatacija litijuma! pic.twitter.com/YWuJl9Kidl

  — Jelena (@CorcyraNigra) November 28, 2022    

Истакао је да би од ископавања литијума Лозници припало пет милијарди евра и да би
то било најбоље за земљу, али да су грађани поверовали у теорије завере, а да су вође
протеста „плаћале стране фондације“.

  

„Коловође су примале новац и уништиле земљу заједно са нама који били глупи и наивни
да прихватимо тај безобразлук у ту ‘силу’ која је умислила да може све, и горко се кајем
због тога“, рекао је Вучић.

  

Он је више пута поменуо „аферу Јовањица“ понављајући да је реч о „лажној афери“ и да
су о њему таблоиди писали разне лажи у вези са трговином дроге о којој он ништа није
знао.

  

„Чуо сам се са Пиксијем и пружио му подршку“

  

На самом почетку обраћања председник Вучић је прокоментарисао утакмицу Бразила на
Светском првенству у фудбалу.

  

"Ми треба да победимо некога. Страствено навијам за нашу репрезентацију", рекао је
председник Вучић и додао: "Као сви нормални људи, секирате се, нервирате се, ваш
посао је да увек подржите свој тим, своју репрезентацију."
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    Чуо сам се са Пиксијем и пружио му подршку. Мислим да да Хрватској предстоји не лакаутакмица са Белгијом    Истакао је да се чуо са (Драганом Стојковићем) Пиксијем и пружио му подршку.  "Ја знам како је, кад је хајка, телефон нико не окрене. Због тога знам, кад је тешко,треба некоме пружити подршку, па сам позвао наше људе да подрже нашурепрезентацију", рекао је председник Вучић и напоменуо да мисли да Хрватскојпредстоји не лака утакмица са Белгијом.  "Увек волим да се види резултат. Кад дође тај дан онда је мало другачије, да сачекамопетак", рекао је председник Вучић.  „Сутра ћемо видети најмодернија постројења везана за обновљиве изворе енергије“  Говорећи о енергетској ситуацији, председник Вучић је истакао да енергетика постајенајвиши интерес сваког грађанина.  "Сутра ћемо видети најмодернија постројења везана за обновљиве изворе енергије. Тоје кључна тема, то је тема свих тема.  „У становима је претопло“  Преживећемо ову зиму, ја те дане бројим као у војсци. Почео сам да бројим од 180 инешто. Потрошили смо нешто гаса, око 7 посто. Имамо још доста гаса, релативно добростање у хидро-капацитетима, чувамо угаљ, за лоше временске услове, за сада нисмоимали проблем. У становима је претопло, цена нафте ће ићи значајно доле ако све будеу реду", рекао је председник Вучић и закључио да ћемо ову зиму да презимимо узфинансијске проблеме са којима се држава суочава јер је највећи део терета преузелана себе.  "Свуда је инфлација појела много више него што плате прате", рекао је председникВучић. Наглашава да је задовољан што ће пензионери имати повећања пензија.  "Што се пензионера тиче, баш сам задовољан што ће имати значајно повећање пензије.Ти људи су највише издржали током реформи за бољу будућност наше деце", рекао јепредседник Вучић.  
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  „Као што видите, струја још није поскупела“  "Ако не буде великих искакања, биће довољно и струје и гаса. Као што видите, струја јошније поскупела", нагласио је председник Вучић, а на констатацију да ће струја поскупети8 одсто, додао је:  "Покажите ми земљу, не у окружењу, него у целој Европи, у којој је тако малопоскупљење", рекао је председник Вучић  О поскупљењу струје: Покажите ми земљу у којој је било тако мало повећање ценеструје  На тему поскупљења струје, председник Вучић је изјавио да ћемо имати довољно струјеи гаса, довољно топлих станова и кућа, а цену струје још нисмо повећали.  "Покажите ми земљу у којој је било тако мало повећање цене струје. Па онда рачуне изБританије, Аустрије. Држава је на сваки начин преузела терет на себе. За нас је важношто држимо ниску цену гаса и струје и за привреду, то је наш начин да ихсубвенционишемо. То су добри резултати и добре вести", рекао је председник Вучић.    Покажите ми земљу у којој је било тако мало повећање цене струје. Па онда рачуне изБританије, Аустрије    Нагласио је да поред повећања плата и пензија, ускоро креће и пријава за 5000 помоћиза младе.  "Имаћемо повећање минималца, драстичних повећања пензија и државне помоћи за којукреће пријава ових дана. То су давања за која мислимо да су добра. И да, од 15.децембра до 15. јануара, гледаћемо да укључимо све (новогодишње) украсе, ако будемомогли и направили такву процену", рекао је председник Вучић.  Како је нагласио, гас је све скупљи, а Србија га добија највећим делом по 400 евра, асада га не можете добити испод 1800 евра.  

 4 / 6



Вучић: Рудници литијума би били нешто најбоље за нашу земљу. Ја сам вам адреса коју треба да рушите, не можете да ми промените мишљење ни да доведете 1000, 10, 50, или 100 хиљада људи. „Јовањица“ је лажна афера
уторак, 29 новембар 2022 09:15

  „Рат у Украјини ће да траје све време. Не верујем у примирје, али бих бионајсрећнији на свету“  Председник Вучић је коментарисао и рат Украјине и Русије, оценивши да се сукоб нећескоро завршити.  "Кад су многи помислили да ће Украјинци да победе, Руси су почели боље да ратују.Следећа зима ће бити тежа него ова", подвукао је председник Вучић.    Само да донесу неко решење. Нисам ни Рус ни Украјинац, већ Србин    "Не разумем шта стручњаци говоре, сви користе све што могу, Путин користи оно што онима, други користе оно што имају. Нити правдам нити критикујем. Када су помислили даУкрајина побеђује, Руси су почели боље да ратују. Биће то много дуже време и очекујемда ће следећа зима бити тежа од ове. Рат ће да траје све време", рекао је председникВучић.  Истакао је да не верује у примирје, али да би био најсрећнији на свету.  "Само да донесу неко решење. Нисам ни Рус ни Украјинац, већ Србин", нагласио јепредседник Вучић.  Текст Двери о вантелесној оплодњи  Председник Вучић прокоментарисао је и наводе Двери о промени генома будућихнараштаја код вантелесне оплодње са донираним репродуктивним материјалом изиностранства.  "Ми смо сви случајно, или вољом наших родитеља, ми смо нешто по националности. Коднас Срба је нешто посебно изражено, не могу да критикујем Двери. То није смисао данападам ту политичку странку. То је увреда за сваку жену", рекао је председник Вучић.  "Ја сам мислио до пре годину и по, две, када неко лаже о Јовањици, да то сви виде"    Ја сам мислио до пре годину и по, две, када неко лаже о Јовањици, да то сви виде. Дакада они лудачки сајтови објављују нешто из трећег ока, мислио сам да то сви гледају, аиспоставило се у ери социјалних мрежа да што си већа будала имаш више лајкова    "Ја сам мислио до пре годину и по, две, када неко лаже о Јовањици, да то сви виде. Дакада они лудачки сајтови објављују нешто из трећег ока, мислио сам да то сви гледају, аиспоставило се у ери социјалних мрежа да што си већа будала имаш више лајкова. То јестрашно за наталитет у Србији. Шта после тако нечег да каже нека потенцијална мајка?То је производ нашег социјалног окружења. Није вест кад пас уједе човека, него човеккад уједе пса. Ви не бисте приметили такве политичаре док нису рекли овакву глупост.Они су сада примећени и о њима се говори. То је питање елементарне нормалности. Миускоро крећемо са тим и све ће то моћи да се обави код нас, неће морати (да се иде) доСкопља, Истанбула", рекао је председник Вучић.  Протест испред Владе  "Не постоји ниједна земља у свету која може да се поноси таквом глупошћу да сеодрекла литијума попут нас. Ја ћу да дођем да им се обратим", рекао је председникВучић о протесту испред Владе.  "Да ли разумете шта радите Ваљеву, Осечини, крају који је девастиран. Рудници су намподигли Мајданпек и Бор. Зи Ђин нам држи Бор, просечна плата тамо је прошлог месецабила 801 евро", рекао је председник Вучић.  Истиче, да је све то од рудника.  "Мајданпек - цео град је створен од рудника. Ово би било нешто најскупље и најбоље занашу земљу", рекао је председник Вучић мислећи на руднике литијума. Не разумем штасмо урадили захваљујући теоријама завере - људи су помислили да неко може да уништиСрбију. Нисам ја примао паре ни од Немаца ни од Рокфелера. Зна се ко је примао",рекао је председник Вучић мислећи између осталог на Саву Манојловића.  
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    И из своје странке сам више пута чуо "немогуће да нема ништа око те Јовањице"    "Немам проблем да о томе говорим, немојте да дирате Владу, она ништа о томе нијеодлучила. Да мислим својом главом и да мислим добро свом народу - то не можете да мизабраните. Коловође свега тога су примале новац за то и уништили су ову земљу заједноса нама који смо били довољно глупи да прихватимо тај безобразлук и ту силу која јемислила да насиљем може нешто да учини. Ја сам вам адреса коју треба да рушите",рекао је председник Вучић.  "Не можете да ми промените мишљење ни да доведете 1000 ни 10 ни 50 ни 100 хиљадаљуди. Мислим да боље од вас знам шта је добро за Србију, бавио сам се тиме. Некиљуди не верују јер су поверовали у теорије завере, то су добри и часни људи. А други неверују јер су добили новац за то", рекао је председник Вучић.  Одговор Горану Марковићу  "Да је добио новац био бих најбољи на свету. Јер моја тиранија почива на неиспуњенимтуђим циљевима. Мени могу да псују мајку, да воде прљаву кампању, да нема ниједноизвини после тога, да признају да су лагали, ником ништа. Је л' то све могуће у земљи укојој тиранија влада. Данас сам сазнао да је преминуо Ного, остали смо без многовеликих људи у претходним данима", рекао је председник Вучић.  Шта доноси време пред нама?  "Победиће Србија. Моравски коридор за који постоји идеја да добије име по ЈовануКурсули из Чачка који је ратовао, на људима у Србији је да о томе одлуче. Људи требада знају да каснимо са изградњом, јер нисмо имали камена. Људи су тражили по пет идесет пута више од онога колико нешто вреди. Два месеца смо изгубили због храста.Неко је морао на крају да га склони - то сам био ја, да бисмо спасавали животе људи иизградили ауто-пут.    Кукамо како су нам лоши стадиони, кад кренемо да га градимо, шта ће нам стадион. Кадгод кренете са нечим увек ћете на тако нешто да наиђете. Још једном да поздравимПиксија и момке и да победе Швајцарску и обрадују наш народ, а онда и Португал, а ондамогу да се врате    Кукамо како су нам лоши стадиони, кад кренемо да га градимо, шта ће нам стадион. Кадгод кренете са нечим увек ћете на тако нешто да наиђете. Отпор према променама исвему што треба да буде другачије увек је постојао. За мене је важно какав је резултатна крају крајева и шта ће историчари о томе да говоре. Горану Марковићу ће увек битисвеједно шта ћу ја да кажем јер он има филмове и серије које је урадио и који ће заувекда остану.     И из своје странке сам више пута чуо "немогуће да нема ништа око те Јовањице". Нашастранка је убедљиво она која има највећи број добрих људи, али време покаже све. Јошједном да поздравим Пиксија и момке и да победе Швајцарску и обрадују наш народ, аонда и Португал, а онда могу да се врате", рекао је председник Вучић на крајуобраћања.  (Бета, vucic.rs)  
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