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Вучић положио цвеће у Поточарима

  

Премијер Србије Александар Вучић поново је данас положио је цвеће и одао почаст
сребреничким жртвама у меморијалном центру Поточари у Сребреници. Претходно је то
учинио пре четири месеца. Ни овај пут није обишао меморијални центар за 3257 српских
жртава у том крају, који се налази само неколико километара даље. Вучића су дочекале
и поздравиле "Мајке Сребренице", на челу са Муниром Субашић, која се сумњичи за
милионске проневере и огроман новац који добија у име "жртава геноцида". Вучић из
буџета Србије издвојио 5 милиона евра за Сребреницу. 

  

  

Мајке Сребренице дочекале су премијера Србије у Меморијалном центру Поточари.
Мунира Субашић, чланица Удружења мајке Сребренице казала је да јој је веома драго
што је Вучић поново дошао у Сребреницу, положио цвеће, као и да је све прошло у
најбољем реду.

  

На питање новинара шта поручује након четири месеца од инцидента, такође у
Сребреници, Вучић је рекао да је свој став о томе показао тиме што се јутрос поклонио
невиним сребреничким жртвама.
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  - Поклонивши се невиним сребреничким жртвама и оно што ћемо данас овде учинити заСребреници, знак је не само поштовања прошлости, већ је то залог за бољу сарадњу убудућности – рекао је Вучић у краткој изјавио испред Дома културе у Срербреници гдеуправо почиње коференција "Сребреница 2015".  Вучићев домаћин је Ћамил Дураковић, нелегални и нелегитимни начелник општинеСребреница, који је власт преузео након покрадених локалних избора, на којима јегласао и муфтија Зукорлић, само како би се спречило да већинско српско становништвоу општини изабере српског начелника.  Влада Србије одобрила 5 милиона евра за Сребреницу, већ у понедељак паре лежуна рачун општине  Влада Србије одобрила је јутрос поклон за Сребеницу у висини од пет милиона евра,незванично сазнаје "Блиц".  

  Од пет милиона евра или десет милиона конвертибилних марака припремљених заИнвестиционо развојну конференције "Сребреница 2015", која се данас и сутра одржавау том граду, два милиона ће бити уплаћено у готовини, а преостала три милиона евракроз пројекте.  Већ у понедељак ће на рачун општине Сребреница бити уплаћено два милиона евра, аостатак ће бити уложен у наредним месецима.  Пројекти ће бити одабрани на основу потреба Сребренице и они ће сами одлучити гдеће бити инвестирани, у школу, болницу или нешто друго.  У Сребреници је почела дводневна Инвестиционо-развојна конференцији "Могућност иперспективе развоја - Сребреница 2015", на којој ће пред више од 300 учесника изрегиона биће представљене могућности улагања, као и мере стимулисања инвестицијакоје пружа ова општина.  Вучић је предводио делегацију Србије која је одала почаст жртвама, заједно са начелникопштине Сребреница Ћамилом Дураковићем, чланом председништва БиХ БакиромИзетбеговићем и председавајућим Савета министара БиХ Денисом Звиздићем.  

  Полагање цвећа прошло је без инцидента, у Поточарима је било потпуно мирно, уз јакеснаге обезбеђења.  Председник Владе Републике Србије Александар Вучић боравиће данас уСребреници, где ће учествовати на инвестиционо - развојној конференцији"Сребреница 2015".  Како је саопштила владина Канцеларија са сарадњу с медијима, конференција ће почетиу 11 сати, у Културном центру Сребреница.  
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  Вучић је, пред одлазак у Сребреницу, поручио да ће Србија тој општини дати значајнудонацију у новцу и веома значајну донацију у неопходним јавним објектима, односнофинансирању њихове изградње.  "То ће бити велики и озбиљан новац којим порески обвезници Србије и држава Србијажеле да покажу колико нам је стало до добрих међусобних односа Бошњака и Срба",истакао је премијер.  Општина Сребреница ће, данас и сутра, на регионалној инвестиционој конференцији,представити своје привредне и природне потенцијале, у знаку поруке: "Мање политике,више конкретних пројеката".  Конференцији ће, поред Вучића, присуствовати представници свих институција иентитета БиХ, чланови Председништва Бакир Изетбеговић и Младен Иванић,председавајући Савету министара БиХ Денис Звиздић, председник и премијеркаРепублике Српске Милорад Додик и Жељка Цвијановић, као и званице издруштвено-политичког живота.  У Сребреницу долази и потпредседник Владе Црне Горе, изасланици председникаСловеније, као и званице из Хрватске.  "Ипак најважније је да ће у Сребреници бити премијер Србије и представници државе иентитета БиХ у пуном капацитету", истакао је начелник општине Сребреница ЋамилДураковић, у изјави за Тањуг.  Он је рекао да не очекује било какве безбедносне проблеме и поручује премијеру Србиједа може рачунати на "топао и пријатељски дочек и гостопримство".  Долазак великог броја званица, каже Дураковић, показује да Сребреница има улогуспајања различитих политика и људи који представљају одређене институције у региону,а од њих очекује искреност, прагматичност и племенитост како би се помогло да грађаниСребренице живе боље.  Говорећи о очекивањима, он каже да ће Сребреница представити своје привредне иприродне, туристичке и индустријске потенцијале, који могу да буду веома занимљиви заСрбију, првог суседа.  "Најближи смо једни другима и можемо доста тога урадити како би било бољеграђанима и БиХ и Србије", истакао је Дураковић и додао да постоји много простора засарадњу на инфраструктурним пројектима.  Вучић: Са великим оптимизмом гледамо у заједничку будућност  СРЕБРЕНИЦА - Сем поштовања прошлости и разумевања онога што се овде догодило,са великим оптимизмом гледамо у заједничку будућност, изјавио је данас председникВладе Србије Александар Вучић, по доласку у Дом културе у Сребреници, где ће сеодржати инвестиционо развојна конференција, под називом "Могућност и перспективеразвоја Сребренице".  

  Вучић се претходно, како је рекао, "поклонио невиним сребреничким жртвама" уМеморијалном центру у Поточарима, и додао да верује да ће оно што ће Србија наконференцији показати бити сигнал и да, сем поштовања прошлости гледа и узаједничку будућност.  Ћамил Дураковић: Вучић је храбар човек  СРЕБРЕНИЦА - Овде у Сребреници, која је симбол рата, може да почне нова прича оодносима између Србије и БиХ, али и Црне Горе те осталих земаља региона, истакао јеградоначелник Сребренице Ћамил Дураковић уочи инвестиционо-развојнеконференције у тој општини.  "Наш мир је без алтернативе", истакао је Дураковић у изјави за Н1 телевизију.  

  Према његовим речима, нова посета Поточарима делегације Србије на челу саАлександром Вучићем, затим председника РС-а Додика, чланова председништва БиХ ибројних других званичника из БиХ, али и ЕУ је моменат историје, којим желе да докажуда се не гради суживот, него да се заједно живи и напредује.  На опаску да премијер Србије тешко да може да освоји поене у Србији због својихскорашњих изјава, мада то на неки начин чини, Дураковић је рекао:  "То је оно што респектујем код премијера Вучића. Храбар човек који је на челу државекоја пролази тешке процесе. Након 11. јула, када је нападнут овде, дошао је, издржао је,имао је добру реакцију. Имао је 70 посто српског јавног мнења које му је дало подршку.Он има легитимитет који може репрезрентативно заступати Србију", рекао јеградоначелник Дураковић.  "Сребреница је била политички полигон, а након конференције желимо да се тај курспромени. Имали смо догађај са Србијом који је ставио мрљу на наше односе, али ово једобар начин да Вучића поново позовемо у Сребреницу, као у место просперитета ибудућности", казао је Дураковић, подсећајући на напад који се догодио 11. јула уМеморијалном центру Поточари.  Он је уверен да би Вучићевим примером требало да се воде лидери региона, јер је томогуће.  "Неће изгубити подршку већине, него радикалних политика. Исто као што ћу ја изгубититиме што ће радикални покрети правити своју причу. Ми смо та снага која жели да правинову причу", рекао је Дураковић.  Он је истакао и да се нада да ће Вучић у годинама које следе долазити у Сребреницубез обезбеђења, и да ће са њим шетати слободно Сребреницом.  Ћамил Дураковић је на чело Сребренице дошао скандалозном крађом на изборима, гдесу Бошњаци из БиХ и Србије гласали на локалним изборима како би спречили да сеизабре српски начелник општине, с обзиром да Срби чине већину у тој општини. ЗаДураковића је као "грађанин Сребренице" гласао и муфтија Муамер Зукорлић.  (Агенције-НСПМ)   
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