
Александар Вучић у седишту НАТО; Замолио сам да снаге Алијансе остану на Косову и Македонији, нико ме не може убедити да Јенс Столтенберг мрзи Србију; Вучић са Могерини: Снажна подршка убрзању ЕУ пута Србије
среда, 15 новембар 2017 23:35

Београд -- Тражили смо да НАТО не само не укида, већ не смањује своје присуство на
Косову, изјавио је председник Вучић у Бриселу.

  

  

Вучић је на конференцији за медије са генералним секретаром Алијансе Јенсом
Столтенбергом након учешћа на састанку Савета НАТО-а рекао да је разговарао са
званичницима више земаља чланица НАТО и да "Јенс може да потврди да сам се борио
и штитио интересе Србије".

  

"Имали смо различита виђења прошлости, али смо се сагласили да морамо да гледамо у
будућност. Јенс ме је чак уверио да и они имају користи од сарадње са нама", рекао је
Вучић.

 1 / 8



Александар Вучић у седишту НАТО; Замолио сам да снаге Алијансе остану на Косову и Македонији, нико ме не може убедити да Јенс Столтенберг мрзи Србију; Вучић са Могерини: Снажна подршка убрзању ЕУ пута Србије
среда, 15 новембар 2017 23:35

  

Вучић је навео и да у етничким сукобима на Косову последњих година има повређених,
али не и погинулих и да су “разговори у Бриселу донели неки резултат“.

  

Осим тога, он је рекао да је Србији потребна добра сарадња са НАТО, као и да "нико не
може да га убеди да Јенс Столтенберг мрзи Србију".

  

Како каже, замолио је Столтенберга да снаге Алијансе остану на Косову и Метохији.

  

"Замолио сам га да, не само да не укидају снаге, већ да наставе присуство у несмањеном
обиму на Косову и Метохији“, рекао је Вучић.

  

"Захвалио сам Столтенбергу и чланицама НАТО на томе што одржавају мир и
стабилност на КиМ, пре свега јединицама КФОР-а. Улога НАТО у осигурању сигурности
и безбедности за наш народ, али и за наше светиње је од изузетног значаја", додао је он.

  

  

Вучић истиче да су га на састанку Савета НАТО питали о односу Србије са Русијом и
Кином, а да су они "рационалну одговорили".

  

"Ако неко мисли да је време за јуначење и супротстављање половини света... На нама је
да имамо миран курс", рекао је Вучић.

  

Генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг истакао је да трансформација
безбедносних снага Косова у војску може да се спроведе само у складу са уставом.
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"Било каква измена у мандату безбедносних снага мора бити спроведена у складу са
Уставом, а то захтева измене и допуне тог акта. То је наш став, истакао је Столтенберг.

  

Према његовим речима, партнерство НАТО-а и Србије напредује веома добро, а “нема
контрадикције између војне неутралности и снажног партнерства Србије са НАТО“.

  

  

Вучић са Могерини: Снажна подршка убрзању ЕУ пута Србије 
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Он је казао да било каква одлука о трансформација снага мора бити у складу са
Уставом.

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас, после састанка са Федериком
Могерини, да је шефица ЕУ дипломатије дала снажну подршку за убрзање ЕУ пута
Србије.

  

Он је истакао да су се усагласили око чињенице да су мир и стабилност на Балкану
основни интерес и Србије и Европске уније.

  

Пренео је и да је од високе представнице добио снажну подршку за наставак ЕУ пута и
убрзање реформи, у различитим сферама друштвеног живота у Србији, а тиме пута ка
ЕУ.

  

”Разговарали о испуњавању обавезе из поглаваља 23 и 24( владавина права), о томе
која ће нова поглавља бити отворена, али и о ономе што је, чини ми се, и најважније, а то
је како ћемо сви заједно на Западном Балкану да наставимо свој ЕУ пут и међусобну
сарадњу”, рекао је председник Србије, који данас борави у радној посети Бриселу.

  

Вучић је додао да очекује да сви у региону схвате да се од повратка у прошлост и
живота у прошлости губи много драгоценог времена потребног за изградњу другачије и
боље будућности.

  

Упитан за изјаве ЕУ званичника да постоји ”позитиван моментум”, који треба
искористити када су евроинтеграције Србије и региона у питању, председник Србије
каже да се нада да је то прилика за цео регион.

  

Када је Србија у питању, Вучић каже да очекује убрзано отврање нових поглавља.
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”Ја немам никаквих илузија. За нас остаје кључно питање да сачувамо мир и стабилност,
пре свега мир у БиХ и да видимо шта ћемо са КиМ. Поглавље 35. се провлачи и кроз
многа друга поглавља и неће бити затворено до онога што ми зовемо нормализација
односа Београда и Приштине, а овде кажу - Србије и Косова. То је претежак задатак за
једну главу, за неколико људи. У томе мора да учествује цео наш народ и зато имамо и
унутрашњи дијалог”, костатовао је председник Вучић.

  

Када је унутрашњи дијалог о Косову у питању, Вучић каже да је задовољан тиме што је
чуо на два досадашња скупа различите ставове и што је неке ствари могао да научи.

  

”Да смо имали те памети и то радили пре 10- 12 година можда би неке ствари сада
изгледале другачије. Тако да, јесмо оптимисти, а морамо да знамо да нас најтеже ствари
тек чекају”, закључио је Вучић.

  

Вучић је у изјави новинарима нагласио и да су он и Могерини разговарали о наставку
дијалога Београда и Приштине, који ће се, истакао је, наставити свакако под
покровитељством ЕУ, у Бриселу или негде другде.

  

"Да разговарали смо о томе...Да ли ће бити овде у Бриселу или другом месту, али
свакако под покровитељством Европске уније. Дакле, биће или Могерини или Ејнхорст,
али, увек под окриљем ЕУ", рекао је српски председник после разговора с Могерини у
седишту Европске комисије.

  

 5 / 8



Александар Вучић у седишту НАТО; Замолио сам да снаге Алијансе остану на Косову и Македонији, нико ме не може убедити да Јенс Столтенберг мрзи Србију; Вучић са Могерини: Снажна подршка убрзању ЕУ пута Србије
среда, 15 новембар 2017 23:35

  „Сложили смо се да су стабилност и мир најважнији за Србију и за Европску унију“,рекао је Вучић новинарима.  Састанак је одржан у седишту Европске комисије и предвиђено је да траје око поласата.  Из канцеларије Федерике Могерини најављено је да ће основне теме разговораАлександра Вучића и Федерике Могерини бити односи Србије и ЕУ, напредак Србије напуту ка ЕУ, ситуација у региону као и дијалог о нормализацији односа Београда иПриштине.  
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  После билатерале са шефицом ЕУ дипломатије, председник Вучић имаће састанак сагенералним секретаром Алијансе Јенсом Столтенбергом и учествовати на састанкуСеверноатлантског савета у седишту НАТО-а у Бриселу.  Према најави из кабинета председника Србије, пре разговора у НАТО Вучић ће сесастати и са високом представницом ЕУ за спољну политику и безбедност ФедерикомМогерини.  Столтенберг и Вучић ће се обратити медијима око 17.00, најављено је на сајту НАТО.   Уочи посете Бриселу Вучић се у понедељак у Београду састао са шефом Војнеканцеларије НАТО за везу, бригадним генералом Чезареом Маринелијим коме је, како јесаопштено, поновио да је Србија војно неутрална и да ће сарађивати са различитимсавезима и државама, али да неће улазити ни у какве војне савезе.   
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  У разговору је изражено и очекивање да ће предстојећа посета српског председникаседишту НАТО "потврдити напредак у политичком дијалогу и практичној сарадњи Србијеи НАТО", саопштено је из кабинета председника Србије.   Вучић се новембра 2016, тада у својству премијера, састао са Столтенбергом у Бриселу,а теме разговора биле су сарадња Србије и НАТО у оквиру Партнерства за мир иукидање надзора у "доњем слоју ваздушног простора изнад Косова".   Србија се прикључила програму Партнерство за мир и Савету за евроатлантскопартнерство 2006, а 2015. је потписала и Индивидуални акциони план партнерства(ИПАП) са НАТО.  (Б92, Бета)  
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