
Александар Вучић из Брисела: Tежак дан за нама, тежак за све грађане Србије, за целу нашу земљу. Надам се да је могуће да неким чудом постигнемо компромис
четвртак, 18 август 2022 20:54

Председник Србије Александар Вучић, који је данас учествовао у дијалогу са косовским
премијером Аљбином Куртијем и представницима ЕУ у Бриселу, казао је да је дан био
тежак и да не може да каже да је успешно завршен.

  

  

„Тежак дан је за нама, био је тежак дан за све грађане Србије, за целу нашу земљу, и не
могу да кажем да је успешно завршен, али се уздржавам од свих других коментара, јер
се надам и желим да верујем да је могуће да неким чудом постигнемо некакво
компромисно решење у данима који су пред нама, и зато ћу наставити да се борим за
мир и стабилност“, казао је Вучић у видеу објављеном на Инстаграм налогу
будуцностсрбијеав.
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Додао је да ће се у наредних 48 сати обратити српској јавности са свим чињеницама.

  

„И пре него што вам се обратим, само хоћу да вам кажем да се боримо за нашу земљу, да
ту борбу настављамо и једва чекам да се вратим у нашу Србију“, поручио је председник
Србије.

  

После целодневних разговора две стране у Бриселу, новинарима се једино обратио
високи представник ЕУ за спољну политику и безбедност Жозеп Борел који је казао да
данас „нажалост, није постигнут договор, али то није крај приче, две стране су се
договориле да процес мора да се настави и разговор ће се наставити наредних дана, јер
још има времена до 1. септембра, ја не одустајем“.

  

  

Наводећи да су најважније ствари на дневном реду разговора две стране, под
посредовањем ЕУ биле недавне тензије које се тичу примене мера реципроцитета владе
Косова о регистарским таблицама и личним документима која је одложена за 1.
септембар, он је истакао да „међународна заједница не жели да види нове тензије у
наредном периоду и поновио да ће стране бити у потпуности одговорне за било какву
ескалацију на терену“.
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