
Александар Вучић: Београд се труди да гради пристојне односе са Приштином, тренутно нема најаве о покретању дијалога као ни рокова за постизање договора; Србија неће затворити границу за грађане Црне Горе
среда, 27 мај 2020 13:08

 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да
тренутно нема најаве о покретању дијалога са Приштином, као и да нема ни рокова за
постизање договора.

  

Упитан да ли су тачни медијски наводи да се "Гренелу жури" и да жели што пре да
постигне договор, те када је реално очекивати наставак дијалога, Вучић је одговорио да
је и сам изасланик америчког председника за дијалог демантовао да постоје рокови за
постизање договора.

  

Он је навео да се прича о роковима наслушао и да му је глупо да о томе и говори.

  

"Ако буде било шта о било каквим разговорима бићете обавештени, ја једва чекам да то
кажем. Нисам никада бежао од одговорности и увек ћу изаћи са истином пред народ и
грађане", рекао је Вучић.
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Он је рекао да нема никакве најаве и да се ни о чему не разговара.

  

"Не знам ни са ким у Приштини да се разговара. Не знам ко тамо кога руши, ко је бивши,
ко је будући, ко је на власти, ништа не разумем чудан неки систем", рекао је Вучић.

  

Он је подсетио да сада имамо разговоре и са ЕУ, под покровитељством Мирослава
Лајчака, за кога Албанци кажу да са њим неће ни да разговарају.

  

"Ја те приче о септембрима, децембрима слушам већ осам година. Сваке године сам
издајник, за кога неким чудом највише гласају људи са Косова и Метохије", рекао је
Вучић.

  

Вучић је рекао да Београд мора да буде одговоран и озбиљан и да чува мир и
стабилност на КиМ.

  

"Други посао је да обезбедимо снабдевање у продавницама, наше здравствене
установе, просветне институције, да плате стижу редовно свима, да урадимо све што
можемо да то још поправимо и више улажемо у инфраструктуру у српским местима",
рекао је Вучић.

  

Немогуће ми је да похватам шта раде у Приштини

  

Он је додао да се Београд труди да "гради" пристојне односе са Приштином, пре свега
због Срба који живе на КиМ, трговине, мира и стабилности, али да некада не може да
разуме њихове поруке.

  

Вучић је тако одговорио на питање новинара да прокоментарише најаве из Приштине о
увођењу трговинских мера Србији од 15. јуна и оценио да је то нешто што има везе са
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њиховим "унутрашњим политичким сукобима".

  

"Трудим се да сваког дана чујем поруке из Приштине, да разумем шта желе, гледамо да
градимо пристојне односе, пре свега због Срба који живе на КиМ и да бисмо имали
нормалну трговину и да бисмо сачували мир и стабилност", рекао је Вучић.

  

Каже да му је "немогуће да похвата" шта раде једни, а шта желе други, као и да му је
тешко да разуме шта се тачно дешава у Приштини, те да не жели да се бави
нагађањима.

  

О писму немачког и француског министра

  

Он је додао да је пажљиво анализирао заједничко писмо немачког и француског
министра спољних послова у вези са КиМ и додао да би по том питању имао шта да
каже, али да ће им то рећи уживо.

  

Министри су, иначе, позвали на хитно обнављање дијалог Београда и Приштине ради
постизања правно обавезујућег споразума.

  

Вучић је рекао да су притисци на Србе, посебно на Србе у Метохији, стални и да никада
неће престати зато што се, додаје, из албанских медија може видети константна
кампања против повратка Срба, нарочито у метохијска места.

  

"'Нећемо да примамо Србе јер су ту почињени велики злочини над Албанцима и ту Срби
немају шта да траже', тако они кажу. И који год би Србин да се врати, они му прво прете,
па каменују кућу, па је пале, па уништавају трактор�", навео је Вучић и додао да таква
позиција за наше људе није лака.
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  Навео је да на северу КиМ ситуација неупоредиво боља, те да је у другим великимсрпским срединама, од Грачанице до Сиринићке жупе, нешто лакше пре свега збогвеликог броја Срба који ту живе.  "Онолико колико можемо помажемо, реагујемо, упозоравамо да то не сме да будеполитика, али то је оно што у овом тренутку можемо да урадимо", додао је Вучић.  Ми у то блато нећемо улазити  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - Председник Александар Вучић нема сумње у то да јеодлука Црне Горе да од 1. јуна не отвори границе са Србијом политичка, али истиче даСрбија своју границу неће затварати.  "Ми у то блато нећемо улазити", рекао је Вучић новинарима.  "Било ми је јасно од првог тренутка да је та одлука политичка и уверен сам да ће се онамењати, не зато што ће напрасно почети да висе воле Србију, већ зато што ће њиховиинтереси то захтевати и сигуран сам да ће тражити довољан разлог да је промене",рекао је председник у Смедеревској Паланци.  Вучић је рекао да све земље којима је Црна Гора дозволила улазак имајупропорционално значајно већи број мртвих него Србија.  Он је рекао и да Србија неће да улази у то блато и да зауставља грађане Црне Горе и дацени ко је колико тестова урадио, од којих је болести умирао, а није пријављивао.  "Ми ћемо да држимо наше границе отвореним, јер је то не само у европском духу, већ усрпском духу, духу добрих пријатељских и братских односа, а тиме бисмо кажњавали и30 одсто Срба који тамо живе, а нећемо да кажњавамо ни њих, нити остале грађанеЦрне Горе", рекао је Вучић.  Кад је реч о мери Директората за цивилно вазухопловство, Вучић пита како би се нааеродрому раздвајало ко, у складу са одлукама Црне Горе, може да уђе у авион, а ко не.  "На какву бисмо земљу личили да људи стану у ред са бординг картом, а ми онда дапребројавамо крвна зрнца и кажемо 'ви можете, јер сте из Црне Горе, а ви зато што стеиз Србије, не можете. Како никоме то није пало на памет, него се говори о политичкојодлуци", упитао је Вучић.  Наша политика је отвореност, а не затварање граница  Политика Србије је отвореност, а не затварање граница, поручио је рекао да је поносаншто из Црне Горе долазе млади људи у Србију да студирају и што су изабрали нашуземљу да се усавршавају, као и на томе што ће много њих ту и остати и засноватипородицу.  На питање новинара како коментарише то што је јуче слетело 150 грађана Црне Горе,углавном студенти, и да ли је за њих Србија сада безбедна, када треба бесплатно дастудирају и да се лече у нашој земљи, Вучић је рекао да то није добар приступ:  "То су дивни млади људи из Црне Горе, неки су од њих национално Црногорци, неки суСрби, а неки Бошњаци и Албанци. Поносан сам што они долазе у Београд на студије ишто су изабрали Србију где ће да се усавршавају и где ће многи од њих да остану даживе и где ће многи од њих да добију потомство".  Да ли стварно желите да се вратимо у неко време у којем је наша земља била затворенаи у коју нико није хтео да долази, запитао је Вучић.  "Ја желим ово, наша политика то хоће - да људи долазе, не желимо да будемозатворени. Ми хоћемо да људи долазе код нас, не желимо да будемо затворени. Ми смоједва дочекали да отворимо границе", навео је председник Србије.  Додаје да је зато био важан за нашу земљу и састанак са квадрилатералом - Румунијом,Бугарском и Грчком и да стално имамо контакте и са Северном Македонијом иМађарском и другим земљама, јер мора економија да ради.  "Питаће нас људи где су нам плате и фабрике и где је тај позитиван раст који смонајављивали. Мислите да је то могуће тиме што ћемо да терамо инат и кажемо 'е саднико из ЦГ неће да уђе'. И кога смо тиме победили и преварили, осим себе? Мислим дасу они оваквом одлуком само себи уништили неколико дана, недеље, можда и месецитуристичке сезоне и економске сарадње и боље зараде", истакао је Вучић.  Такође, поручио је:  "Да сам на њиховом месту (власти у ЦГ) никада то не бих урадио, али нисам, они сумного паметнији и бољи и донели су ту одлуку (да затворе границу за Србију) ивероватно виде нешто што ја не видим. Наша политика је отвореност, а не затварањеграница".  (Танјуг)  
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