
Александар Вучић о Резолуцији ЕП о Србији: Поред увођења санкција Русији, у препорукама Европског парламента се тражи "међусобно признање Србије и Косова"
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Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је у медијима погрешно
пренето да је Европски парламент усвојио Резолуцију на основу које је потребно да
се Србија усклади са спољном политиком Уније по питању рата у Украјини или ће јој
бити ускраћени приступни фондови и нагласио да Европски посланици нису
донели Резолуцију, већ препоруке. Вучић је осудио медије који нису пренели да се
међу тим препорукама налази и она према којој се од Србије и Косова захтева
међусобно признање.

  

  

„Ако је захтев 79 посто посланика ЕП тај да признамо независно Косово и да је то
најважнија препорука то само потврђује моје речи да ако уведемо санкције Русији, сутра
би нас потапшали по рамену, а већ прекосутра појавила би се нова резолуција о
портреби признања Косова“, рекао је Вучић.

  

Он је рекао да је синоћ до до 20 минута до поноћи разговарао са Бриселом 50 пута и да
је на сваку реч и слово реаговао. „Нисама се нарочито узнемирио због њихових
препорука, докон поп и јариће крсти како се каже у нашем народ. Хвала им за ту велику
бриху, нисмо заинтерсовани за међусобно признање са Приштином“, рекао је
председник.
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Још једном наглашавајући да се не ради о резолуцији, Вучић је рекао да је важнија
суштина текста и да нису у питању само санкције Русији.

  

„Прескочили су да вам прочитају, да прочитају целој нацији, да морамо да признамо
независно Косово, па ја питам све те људе који хоће да говоре о добронамерности ЕП,
што сте то сакрили, што не обавестимо народ шта све траже од нас, а то што траже
много је теже него да уводимо санкције – то што од нас траже је међусобно признање“,
рекао је председник и запитао: „А што то кријемо од људи“.

  

Оценио је да то крије део политичке и медијске јавности јер би „људима било јасно шта
ти посланици стварно желе Србији“ и онда би боље разумели позицију Србије.

  

Наставићемо да слушамо шта нам говоре, а одлуке ћемо доносити уз поштовање нашег
народа, казао је председник.

  

Подсећамо, Европски парламент у Стразбуру усвојио је јуче резолуцију да приступни
преговори са Србијом треба да напредују само уколико Београд подржи санкције Русији
и направи знатан прогрес у реформама. Такође, европосланици су подржали и да
фондови ЕУ за Србију буду условљени на исти начин.

  

РС ће увек имати на кога да се ослони, Србија ће је увек помагати на сваки могући
начин. Формиран радни тим, крећемо у изградњу меморијалног комплекса у Доњој
Градини - Јасеновац

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да ће Република Српска (РС) у Србији
"увек имати некога на кога може да се ослони" и да ће уколико може, Србија увек
помагати РС на сваки могући начин.

  

Навео је да су на данашњем састанку са лидерима РС „додатно усаглашени“ ставови
између Србије и РС који су како је рекао, најчешће готово јединствени.
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„Размотрили смо политичку ситуацију, говорили смо о проблемима који постоје у региону.
Упознао сам их са ситуацијом на Косову и Метохији, о разговорима које смо до пред
поноћ водили са Бриселом о ситуацији на Косову и Метохији“, казао је председник
Србије.

  

Вучић је додао да су разговарали о подршци коју би Србија пре краја године требало да
упути општинама Дрвар, Костајница, Дубица и Невесиње.

  

  

Он је додао да су на састанку са председником Републике Српске Милорадом Додиком
и са српским чланом Председништва БиХ Жељком Цвијановић конкретизовали идеју о
изградњи меморијалног комплекса у Доњој Градини - Јасеновац. "Бићемо спремни да
уложимо десетине милиона евра, велики новац", поручио је Вучић.„Разговарало смо и о
аеродрому у Требињу, о другим инфраструктурним пројектима. Трговинска размена са
БиХ је све већа и у првих девет месеци је на нивоу од око 2,3 милијарде евра. БиХ је
шести спољнотрговински партнер Србије а ми се приближавамо томе да ускоро будемо
њихов партнер број један“, казао је Вучић.

  

Председника Републике Српске Милорад Додик изјавио је данас у Београду да је
очигледно да „медјународни фактор“ у овом периоду додатно притиска Републику
Српску и Србију да пристану на политичка решења који они намећу

  

(Бета, Н1)

  

"Уложићемо десетине милиона евра у меморијални комплекси у Доњој Градини"

  

Председник Александар Вучић каже да је Милораду Додику и Жељки Цвијановић
захвалио на посети Београду, ако и да им је не само честитао изборне успехе, већ им
пожелео много успеха у раду.
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"Захвалан обома на веома плодотворној и доброј сарадњи у претходном периоду, данас
смо разговарали о нашим обвезама и свему што нас чека у наредном преиоду", рекао је
Вучић.

  

Истиче да су размотрили политички ситуацију, додатно усагласили ставове које постоје
између Републике Српске и Србије, који су најчешће готово јединствени.

  

"Говорили смо о проблемима који постоје у региону, а упознао сам их и са ситуацијом на
Косову и Метохији и разговорима које смо ноћас до пола 12 имали са Бриселом, али смо
разговарали и о другим важним пројектима", додао је Вучић.

  

Поручио је да су договорили да ће већ ове недеље да формирају тим који ће чинити
представници Републике Српске и Србије.

  

"Конкретизовали смо ту идеју и изградњи меморијалног комплекса у Доњој Градини –
Јасеновац и бићемо спремни да уложимо десетине милиона евра, велики новац.
Сматрамо то једном од најважнијих ствари који бисмо требали да заједнички урадимо",
поручио је Вучић.

  

Додао је да је договор да Србија учествује са 80 одсто финансијских средстава.

  

Истакао је да су говорили и о другим инфраструктурним пројектима и градњи путева.

  

(РТС, Бета, Н1)   
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