
Вучић за "Пинк": Никада у Србији није било да политичке странке организовано пале књиге; На шта то личи да пар наркомана јурцају за Весићем да га линчују?; Интерпол је мала, тактичка победа Србије; Држава ће таксистима понудити велике субвенције
уторак, 15 октобар 2019 21:42

Председник Србије Александар Вучић изјавио је, поводом инцидената на промоцији
књиге заменика градоначелника Београда Горана Весића у понедељак, да се "никада у
Србији није видело организовано паљење књига од стране политичких странака" и још
да се то и најави медијима.

  

  

Наводећи да је међу учесницима инцидената видео председника Општине Стари град и
функционера Странке слободе и правде Марка Бастаћа, Вучић је новинарима рекао да
су они који су спалили Весићеву књигу показали да не дозвољавају другачије мишљење.

  

"То је некад могао да направи појединац, мада се то не ради ни с књигама најгорег
могућег садржаја, а овде је реч о лепој књизи која никог не вређа и где новац од њене
продаје иде за лечење детета. Да ли су нормални да пале књиге, да ли да се сетимо
Минхена 1933. године? Знате ли да ишта горе може да се деси од тога?", питао је Вучић.

  

 1 / 4



Вучић за "Пинк": Никада у Србији није било да политичке странке организовано пале књиге; На шта то личи да пар наркомана јурцају за Весићем да га линчују?; Интерпол је мала, тактичка победа Србије; Држава ће таксистима понудити велике субвенције
уторак, 15 октобар 2019 21:42

Он је казао да би можда и сам присуствовао промоцији Весићеве књиге да је знао да се
одржава.

  

"Онај наркоман Миљуш и још пар наркомана јурцају синоћ за Весићем да га линчују, на
шта то личи? Ко њих напада када их 300 или 400 шета сваког дана?", упитао је Вучић и
оценио да "кад спаљујеш књигу, није проблем да после тога спалиш и нешто друго".

  

Вучић је најавио "озбиљну и темељну" истрагу о томе, уз оцену да је спречавање
промоције књиге "ужасна слика Београда".

  

Запрепашћен овим дешавањем, Вучић је запитао новинаре да ли уопште могу да замисле
да неко може да дође на такву идеју.

  

Али, како је казао, када једном зло уђе у људе, када се крене у том смеру заустављања
нема.

  

Поручио је да зато нико не треба да се пита зашто такви не могу да добију у
истраживањима ни девет одсто подршке, а имали су, казао је, 17 одсто.

  

Председник је запитао и шта би се десило да са Весићем није било момака који су
физички јаки и успели да све то спрече.

  

"Шта би радили, убили човека. Kад спаљујеш књигу није проблем да спалиш и нешто
друго, столице у скупштини", поновио је председник.

  

То, значи да неко ко другачије мисли или пише нема право да то ради, указао је и
истакао да синоћ на промоцији није дошло до кошкања, како су то пренели неки медији
који подржавају опозицију, већ су људи били на промоцији, а ови су, како је казао, дошли
да их у томе спрече.
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"Ужасна слика је послата из Београда, да се спаљују књиге и то књига Горана Весића,
која никога не вређа. Весић је писмен човек, књига је одлично направљена и ја је
препоручујем, јер има дивних прича о Београду. То је мој савет онима пре него што спале
књиге или нешто друго", рекао је Вучић.

  

Истакао је да мисли да нико никада није видео спаљивање књига у организацији
политичких странака и то планирано, јер је најављено медијима.

  

"Можда грешим. Али, то је могао да уради неки појединац, неко неодговоран, то је глупо
и лоше, тим пре што се ради о књизи која никога не вређа. То се не ради ни са књигама
најгорег могућег садржаја", рекао је Вучић.

  

Указао је да је овде реч о једној, како је казао, лепој књизи, фантастично илустрованој,
а новац од те књиге намењен је за лечење једног детета.

  

Вучић је рекао да му просто дође да их пита: "Да ли сте нормални".

  

Додао је да Хајне није случајно рекао да "где горе књиге, гореће и људи", те запитао:
"На шта то личи, где то има".

  

Да је знао, рекао је, и он би дошао можда на промоцију.

  

Подсетио је да представници дела опозиције и грађани сваког дана шетају, по њих 300 -
400 по граду, а да их нико у томе не спречава.
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  Интерпол је мала, тактичка победа, а таксистима ћемо понудити субвенције  Председник Србије Александар Вучић оценио је да је данашње одустајање Косова одзахтева за пријем у Интерпол, "мала, тактичка победа" Србије, али проблем "стратешкинисмо решили".  Он је после  учешћа на конференцији "ЕУ и Србија: заједничка судбина"  у Београдурекао да је  Приштина одустала од захтевајер је видела да би резултат по њу био још неповољнији него на гласању на Генералнојскупштини Интерпола прошле године.  "Мислили су да ће им бар тренд бити повољнији него прошле године, али су одусталикад су видели да би још мање држава гласало за њихово чланство. Није им то глупаодлука, јер њихови грађани нису били у прилици да виде колико су подршке изгубили",рекао је Вучић новинарима.  Говорећи о одлуци представника такси удружења да након разговора са њим  прекинублокаду центра Београда, Вучић је казао да је за грађане најважније да је "процес одблокиран".  Вучић: Разговор није био лак, важно је да протест таксиста окончан  "Разговарао сам с људима, молио их већ данима индиректно, а данас и директно (да неблокирају Београд), и хвала им на разумевању. Нама остаје тежак посао, знате сви очему се ту ради. Таксисти су потпуно посвећени унапређењу своје службе, томе дањихова услуга буде на највишем нивоу, а држава је спремна да им понуди субвенције зато", казао је председник Србије.  Председник Александар Вучић је пренео новинарима да разговор са таксистима, који сунакон сусрета са њим одлучили да прекину протест, није био лак, да је најважније заграђане да је протест окончан, те да је држава спремна да помогне унапређењеквалитета такси служби.  "Није то био лак разговор. Ти људи имају своје проблеме, издржавају породице. Није толак проблем ни за нас, много мука имамо и много ће мука још да буде", приметио јеВучић.  Подсетио је да је неколико претходних дана молио таксисте да прекину протестиндиректно, а данас директно, и захвалио им на разумевању, док надлежнима, истиче,остаје "тежак посао".  Истакао је да је за грађане најважније да је тај протест одблокиран, те додао да сутаксисти посвећени унапређењу своје службе.  "Да такси изгледају као, на пример, у Мадриду, да буду унисони, да их препознајете, дауслуга буде на највишем нивоу. Држава је спремна да понуди велике субвенције за то",рекао је Вучић.  То ће, каже, улепшати и Београд, али ће бити и велики помак, не само за главни град,него и за друге велике градове.  

  Чекам 1. новембар да обиђем Трг, Београд напредује  Председник Србије Александар Вучић најавио је данас да ће после 1. новембра, кадатреба да се заврше радови на Тргу Републике, обићи трг како би се уверио да ли јепосао добро урађен и, ако то не буде случај, разговарати о утврђивању одговорности.  На питање да ли је истина да му је Весић нуди оставку и да ли је тачно да је нијеприхватио, Вучић је рекао:  "Па, то је било давно, то је било још око Трга Републике и питао сам га тада, мада је тонаша унутрашња-страначка ствар, али питао сам га шта се догодило и он ми је објаснио.Питао сам колико ми треба да платимо те поправке, а он ми је рекао ништа и да је све угарантном року".  Вучић додаје да је тада поручио Весићу да заврше то што пре.  "Нисам био на Тргу Републике, али хоћу и чекам 1. новембар и после ћу да видим како ћето да ураде и ако не буде ваљало разговараћемо о одговорности многих других. Али,чекам да видим како ће да ураде", казао је председник Србије.  Додао је да има пуно састанака и да нема толико времена да би се шетао по Београду,али да верује да је сваком грађанину јасно да и Београд и Србија напредују.  Према његовим речима, Београд ће следеће године имати буџет од 1,4 милијарде евра,док је само пре пет година тај буџет износио непуних 700 милиона евра.  "То говори коликом драматичном брзином Београд напредује. Сада Београд има два ипо пута више туриста више него у то време. Џаба неко причао - не ваља Весић, добар јеЂилас. Ипак, у ово време два и по пута више људи долази у Београд и буџет је двоструковећи".  Председник је додао да је у Београду урађено много фасада, улица и много чега другог,али и да разуме зашто су људи нестрпљиви.    Kаже да ће људи што боље буду живели бити све захтевнији, као и да је то сасвимнормално.  "Није идеално и никада неће бити, али је неупоредиво боље и Београд и Србија се крећуу добром смеру и сигуран сам да грађани то виде", додао је Вучић.  (Агенције)  
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