
Александар Вучић и Колинда Грабар Китаровић потписали Декларацију о унапређењу односа и решавању отворених питања
понедељак, 20 јун 2016 17:24

Александар Вучић и Колинда Грабар Китаровић сусрели су на мосту на Дунаву, у
међуграничној зони код Ердута, на граничном прелазу Богојево - Ердут. Потом су обишли
кућу Милутина Миланковића у Даљу, док ће Декларација о унапређењу односа бити
потписана у Суботици.

  

  

Вучић и Грабар Китаровић састали су се око поднева са представницима српске
националне мањине у родној кући Милутина Миланковића, у Даљу, у Хрватској.

  

Вучић и Грабар Китаровић претходно су обишли кућу чувеног српског научника и
свечано открили његову бисту.

  

Хрватска председница Колинда Грабар-Китровић пре сусрета с Вучићем положила је
венац и запалила свећу код „Споменика палим хрватским бранитељима
“ испред зграде Полицијске постаје у Даљу.
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  Председника  владе Србије и хрватску председницу поред Дунава дочекали су мештани,са аплаузом и порукама да су задовољни што су они данас ту.  У Даљу, иначе, живе Срби, Хрвати и Мађари, а Срби су већински народ.  Након тога они ће прећи у Србију, где ће обићи Дом културе "Матија Губец" у местуДоњи Таванкут.  Поподне у Градској кући у Суботици предвиђено је да двоје званичника потпишуДекларацију о унапређењу односа и решавању отворених питања између Србије иХрватске.  

  Ово је прва посета хрватске предсједнице Србији и она није званична, већ је радногкарактера, и трећи сусрет премијера Србије са председницом Грабар Китаровић, одњеног ступања на ту дужност, фебруара 2015.  Први пут, они су се сусрели на инаугурацији Грабар Китаровић у Загребу, а затимпролетос у Мостару у оквиру Међународног сајма привреде, када су имали и кратакнеформални разговор у "четири ока".  Хрватска агенција Хина је, најављујући овај сусрет, саопштила да се ради о жељи обестране да се подвуче црта и крене напред у односима двију држава.  Декларација, како се наводи, укључује питања мањина, несталих, границе и сукцесије.  Позивајући се на изворе с Пантовчака, Хина је пренела да овај сусрет представљаснажни "израз политичке воље", те да је он договорен директном комуникацијом двакабинета, без икаквих посредничких активности било које стране.  Вучић: Миланковић је био мостоградитељ помоћи ће нам да изградимо бољеодносе између Србије и Хрватске  Премијер Србије у техничком мандату и председница Хрватске уписали су се у књигуутисака у кући научника Милутина Миланковића.  

    Александар Вучић и Колинда Грабар Китаровић су то учинило уочи састанка сапредставницима српске националне мањине у Хрватској.  “Посебна ми је част и задовољство да будем овде са Александром Вучићем, како бисмоподцртали важност и богатство наших мањина“, написала је хрватска председницаКолинда Грабар Китаровић у књизи утисака у родној кући српског научника МилутинаМиланковића у Даљу.   Грабар Китаровић је навела да је Миланковић био велики научник српског порекла,хрватске домовине, цењен широм света.   "Хрватска је поносна на њега. Он може бити пример и младим нараштајима, како својимнаучним радом, тако и животним путем", написала је председница Хрватске.   Вучић је, приметивши да ће забележити утиске другачије од уобичајених, официјелнихпорукам, написао да се нада да ће Србија и Хрватска, под окриљем Миланковићевогдома, изградити боље односе.  
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    Председник српске владе је написао да се осетио поносним и почаствованим што је имаоприлику да посети дом једног од највећих Срба, који је својим знањем задивио цео свет.   Написао је и да је Миланковић био мостоградитељ, да је правио мостове у реалности,али и у духовном смислу.   "Надам се да ћемо под окриљем његовог дома, уз присуство хрватске председницеКолинде Грабар Китаровић изградити боље доносе између Србије и Хрватске, српског ихрватског народа", написао је Вучић.  Дочек у Доњем Таванкуту  Вучић и Грабар Китаровић у Доњем Таванкуту дочекани су аплаузом, а потом су обишлигалерију Прве колоније наиве у техници сламе и присуствовали уметничком програмукултурно-уметничког друштва ХГУ "Фестивал буњевачких писама" и певачке групе"Краљице Бодрога".  
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    Доњи Таванкут је место код Суботице, у којем већинско становништво чине Хрвати иБуњевци.  Како је предвиђено, они ће у просторијама хрватског културно-просветног друштва"Матија Губец" одржати састанак са представницима хрватске националне мањине уСрбији, а затим наставити у Суботицу где је планирано да потпишу Декларацију оунапређењу односа и решавању отворених питања Србије и Хрватске.  Мандатар Вучић и председница Хрватске Колинда Грабар Китаровић потписалиДекларацију о унапређењу односа и решавању отворених питања  Мандатар за састав нове Владе Србије Александар Вучић и хрватска председницаКолинда Грабар Китаровић потписали су данас у Суботици Декларацију о унапређењуодноса и решавању отворених питања Србије и Хрватске.  
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    Данашњи сусрет двоје државника и овај документ и у српској и у хрватској политичкојјавности оцењен је као историјски, те као значајан корак ка смањивању тензија измеђузваничног Београда и Загреба и искорак у правцу боље сарадње и решавања отворенихпитања.  Вучић и Китаровић данас су се пре подне симболично срели на мосту на Дунаву умеђуграничној зони код Ердута. Одатле су отишли у Даљ, у Хрватској, а потом у ДоњиТаванкут, у Србији. Сусрет завршавају у Суботици где су и потписали Декларацију.  Колинда Грабар Китаровић: Декларацијом смо се лично обавезали на решавањеотворених питања  Председница Хрватске Колинда Грабар Китаорвић изјавила је данас у Суботици да сусе она и мандатар за састав Владе Србије Александар Вучић потписивањемДекларације о унапређењу односа и решавању отворених питања лично обавезали даће учинити све што је у њховој моћи да се коначно крене ка конкретном решавању тихпитања и да се окрене будућности.  

    Грабар Китаоровићева је рекла и да се лично обавезује да ће учинити све како би сеунапредио положај српске мањине у Хрватској и како би се на локалном нивоу решила"конкретна питања с којима се људи свакодневно суочавају, а која њима живот значе".  Данашњи сусрет с Вучићем, према њеним речима, планиран је неколико месеци и нијеорганизован, јер је то од њих неко тражио, него зато што су они тако одлучили.  "Желели смо садржајан сусрет који ће уродити конкретним корацима према будућностиу смислу решавања питања која оптерећују наше односе већ дужи низ година", рекла јеГрабар Китаровићева на заједничкој конференцији за новинаре.  Хрватска председница је изразила задовољство што су данас имали прилику да сеупознају с проблемима и изазовима с којима се сусрећу српска заједница у Хрватској ихрватска у Србији, приметивши да је до сада учињено врло мало у решавању отворенихпитања.  "Захваљујем Вучићу што се на данашњем сусрету с Хрватима у Србији обавезао учинитиконкретне кораке ка решавању многих питања која их оптерећују", рекла је КолиндаГрабар Китаровић, оценивши да су многи проблеми српске и хрватске мањине у двеземље били последица недостатка комуникације.  Александар Вучић: Односи Хрватске и Србије су кичма за добре односе у целомрегиону  Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да су односи Хрватске и Србијекичма за добре односе у целом региону, али и од велике важности за Европску унију.  

    Он је након потписивања Декларације о унапређењу односа и решавања отворенихпитања с председницом Хрватске Колиндом Грабар Китановић у Суботици казао да једанашњи састанак доказ да обе стране желе да унапреде односе.  "Много тога желимо да урадимо и хрватска страна је чула чиме су све Срби у Хрватскојнезадовољни, а ми чиме су Хрвати у Србији. Било је речи о томе шта све треба даурадимо. Бавили смо се и суштинским стварима", рекао је Вучић.  Према његовим речима, с Хрватском ће се разговарати и о граничним линијама и додаода, ако се то не реши у билаталним разговорима, то ће се решавати пред међународниминституцијама.  "Ми не претендујемо ни на чију територију", рекао је Вучић.  Вучић је оценио и да су разговори били конструктини и тешки, као и да ће се убудућности трудити да кроз дијалог реше све проблеме и не остављају их будућимгенерацијама.          "Јутарњи лист": Китаровић и Вучић месецима тајно припремали сусрет  Хрватски медији кажу да је сусрет Вучића и Грабар Китаровићеве историјски и дадолази у тренутку када у Хрватској пада Влада, а Србија чека председничке изборе.  
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    Како наводе, целодневно дружење хрватске председнице и српског, засад техничкогпремијера, могао би "бити нови почетак у односу двеју држава".  "Јутарњи лист" наводи да се сусрет, о коме се није причало у јавности до пре неки дан,већ "месецима припрема у тајности", како би се отворио пут решавању нагомиланихпроблема из прошлости.  Лист пише да без решавања тих проблема "нема ни будућности" и да обе земље крећу у"компликован, али важан импулс како би затворили књигу непријатељства, јер немамира на југоистоку Европе, или западном Балкану док се договор не постигне".   "Јутарњи" пише да је ово почетак "дуготрајног процеса".   Остали хрватски медији пренели су интервјуе које су Грабар-Китаровићева и Вучић дализа РТС и ХРТ.   Хрватска председница је уочи потписивања изјаве о унапређењу односа Србије иХрватске са српским премијером Александром Вучићем рекла за РТС да очекује да ћеова овај сусрет бити „заиста историјски“, јер обе стране желе да почну с решавањемкључних питања која се тичу ових двеју земаља.   Вучић је у интервјуу за ХРТ изјавио такође да верује да ће данашњи сусрет бити првикорак у стварању бољих односа Хрватске и Србије.   Колику важност хрватски медији придају овом сусрету показује чињеница да већинахрватских портала из минута у минут прати њихов сусрет.   "Вечерњи лист" наводи да ће потписивање Декларације значити "Затопљивање односадвеју земаља", док се вест с насловом "Из минута у минут Коллинда и Вучић се сусрели"налази на насловној страни као ударна вест.  Видети још:  Текст "Декларације о унапређењу односа између Србије и Хрватске"      (РТРС-Танјуг-Јутарњи лист-Бета)  
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