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Премијер Србије Александар Вучић рекао је данас да ће Србија тражити изручење
Рамуша Харадинаја.
  
  

  

Коментаришући хапшење Рамуша Харадинаја, Вучић је изјавио је да је добро да је право
изнад политике, преноси Б92.
  
  Како каже, тужилаштво има бројне доказе и оптужујуће ствари и не би волео да
Француска "као озбиљна и правна држава не поступи у складу са правом него са
политичким ставовима".
  
  Вучић ту наводи да би то онда поставило питање како би Србија реаговала у
реципрочној ситуацији.
  
  - Имамо човека за толика дела да не можете да их побројите. Нико нема право да руши
одлуке независног тужилаштва - навео је Вучић.
  
  Бивши хашки оптуженик и председник Алијансе за будућност Косова Рамуш Харадинај
ухапшен је у Француској по потерници Србије. Он је код себе имао дипломатски пасош
када га је француска гранична полиција ухапсила на аеродрому у Базелу. Харадинај (48)
је допутовао летом из Приштине, јавио је Ројтерс.

  

Јаче деловање свих служби у региону, снагу Србије нико не потцењује

  

Имамо појачано деловање и појачане активности свих служби у региону, рекао је данас

 1 / 3



Александар Вучић: Тражићемо изручење Рамуша Харадинаја, нећу присуствовати обележавању Дана РС, не треба да размишљамо о повратку у прошлост
четвртак, 05 јануар 2017 22:17

премијер Александар Вучић али и упозорио да снагу Србије не треба нико да потцењује.

  

- Онима који мисле да имају велики уплив овде и да су учинили значајан обавештајни
пробој, како се то каже, поручујем да не потцењују снагу Србије и српских агенција, јер,
можда се и преваре - рекао је Вучић.

  

Одговарјући на питање новинара на прес конференцији у Влади Србије премијер је
потврдио да су наше службе недвосмислено утврдиле појачано деловање свих служби у
региону, али је конставао и да је то у складу с усложњавањем политичких прилика.

  

Како је рекао, "ми нисмо слабилћи у обавештајном смислу од осталих".

  

- Нема разлога да кукамо, нека они раде свој посао, а ако вам је савест чиста немате
чега да се плашите - рекао је Вучић.

  

Није пристојно увек рећи све...

  

Упитан да ли неке изјаве председника Србије Томислава Николића диоприносе
напетости у региону, Вучић је рекао да му није позната ниједан таква изјава
председника државе, а кад је реч о изјавама других које иду у том правцу, навео је да
има изјава "за које сте у праву, али је питање да ли је моменат да се изговоре неке
ствари.
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  - Није баш пристојно у сваком тренутку рећи све што имате, и оно што је било пре десетгодина и данас, јер политика је таква да морате да размишљате и о емоцијама других.Ми у сваком случају најпре штитимо своје инетресе, али не треба да повредимо друге,зато је чојство било значајно у српској историји и традицији - рекао је Вучић и додао дане види шта тиме добијамо.  Све је теже избегавати сукобе, приметио је, додајући да зато ми морамо да ихизбегавамо.  - Много смо глава изгубили, није никада време за сукобе, надам се да својом мудрошћуубудуће то моземо да избегнемо - поручио је.  Дан РС без Вучића, министри ће сами одлучити  Председник Владе Србије изјавио данас и да неће присуствовати обележавању ДанаРепублике Српске, а да је на сваком члану Владе да одлучи да ли ће 9. јануара ићи уБањалуку.  - Они који желе да иду нека иду, то је слободан избор чланова Владе. Сигуран сам да ћезначајан број ићи - рекао је Вучић новинарима у Влади Србије.  Упитан шта би препоручио председнику Србије Томиславу Николићу да ли да иде уБањалуку, Вучић је рекао да он нема шта да препоручује, јер се Николић одувек понашаоодговорно и озбиљно.  Он је казао да Србија мора да чува интегритет Босне и Херцеговине једнако колико волии чува интегритет РС и пожелео РС добру економију, да Бањалука и Сарајево имајубоље односе, а да Срби буду снажни да сачувају оно што су створили и за шта су сеизборили.  Цео регион да ради на очувању мира  Говорећи о односима у регону Вучић је рекао да Србија мора прво у свом дворишту да седоговори шта је то што жели.  - Треба да урадимо све да бисмо сачували мир и стабилност. Не постоји ништа важнијејер нема раста, ни инвеститора, ако постоје било какви сукоби. Да ли је нешто правдаили неправда, са тим смо се суочавали деценијама, али наше је сада да размишљамо обудућности и о послу, а не о повратку у прошлост - рекао је Вучић.  Према његовим речима Србија не треба да учествује у играма које ће нарушити мир истабилност.  Он је рекао да ће вероватно састати са хрватским премијером Андрејем Пленковићем наједном панелу током Економског форума у Давосу, да је у наредних месец-два у планусастанак са председавајћим Савета минисатра БиХ Денисом Звиздићем, као и да ћенаставити разговре са Албанцима.  - Сви заједно у региону морамо да се изборимо са сопственим страстима - рекао јеВучић.  Многи нису срећни исходом напада у Сребреници  Премијер Александар Вучић изјавио је данас да нема никакаве сумње да је напад нањега у Поточарима био организован и да је био организован у БиХ.  

  Вучић је такође истакао да је пракса да припадници полиције из једне земље присуствујуу другој земљи, како би тамо помагали и снимали припаднике навијачких група илиорганизованих криминалних група, на пример, сасвим у складу са медјудржавним идругим споразумима.  Како је рекао, никаквих законских проблема није било да полицајци из Србије буду уПоточарима, али је подвукао да се разне приче о томе могу чути из два разлога.  Прво, многи нису срећни исходом напада у Поточарима, објаснио је, и били суизненађени његовом постојаношћу и храброшћу људи који су га обезбеђивали.  - Многи су желели другачије - рекао је.  Други разлог је, каже, политички притисак: "А то је да неко каже 'ви сте терали нашеполицајце да иду на територију друге државе', не би ли се тиме показало како не смејувојска и полиција никада ништа да раде било где друго, па макар то било и у складу саДејтонским споразумом и нашим билатералним споразумима".  То се, додаје, ради да би се правила "та врста политичког притиска каква је прављена90-их":  - Али, то је право политиканата и са тим немам проблема - рекао је премијер и додао даму је жао му је што такви нису задовољни што се тај злочиначки покушај није другачијезавршио.  (Танјуг, Б92, Бета)   
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