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Председник Србије Александар Вучић рекао је, коментаришући договор са Приштином,
да је од кључног значаја то што је истакнута имплементација претходних споразума.
Напоменуо је да КМ таблице остају и опстају и да српски народ неће бити малтретиран.

  

  

"Што се нових аутомобила тиче, њих има до 90 на годишњем нивоу. А што се тиче
обнове, она тече нормално. Ја сам рекао чак да смо спреми да и то зауставимо док
трају преговори, али је важно да преговори трају. КМ таблице важе, људи који их
имају, могу да наставе да возе те аутомобиле без сметњи и казни. Мислим да је то и
статусно једна мала тактичка победа која ће нас водити у још тежу ситуацију и
притиске којима ћемо бити изложени, рекао је Вучић одговарајући на питања
новинара после састанка са Милорадом Додиком и Жељком Цвијановић.

  

Он је изјавио да је Приштина пре два дана имала на столу "бољи дил" од онога који је
постигнут, али да је имала погршну процену. 

  

"Они су пре два дана имали по мени бољи дил него што су га добили јуче. Зашто су то
себи урадили, не знам, не разумем их, погрешна процена и тактика, али то је њихова
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ствар. За нас је важно да у комуникеу недвосмислено стоји неопходност испуњавања и
имплементација прехтодних договора, што је од кључног значаја", истакао је Вучић.

  

Нагласио је да је управо на томе највише инсистирао, јер нема преласка преко тога.

  

"Јер то ће бити главна замка на чему ће они да инсистирају, зато сам ја инсистирао на
тој реченици - да постоји у тој изјави, а то је поштовање свих претходно постигнутих
договора. То је за нас најважније", додао је Вучић.

  

Додао је да се код њега не види велика радост јер зна да нас чекају тешка времена, али
да је задовољан што је сачуван мир.

  

Нећемо Косово у УН, да нећете да нас бомбардујете и претите санкцијама?

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да се косовски Срби неће враћати у
институције док не буде основана Заједница српских општина, што је био њихов други
услов, уз онај да не буде кажњавања око промене таблица. Он је рекао да обнова КМ
таблица иде нормално и да о томе нема никакве обавезе. Говорећи о предлогу ЕУ о
коначном споразуму, рекао је да Србија има своје “црвене линије”.

  

 “Ми кажемо да нећемо Косово у УН и шта онда – да нас бомбардујете, да нам претите
санкцијама, шта?” рекао је Вучић на конференцији за новинаре у Београду, након
састанка са председником Републике Српске Милорадом Додиком и чланицом
Председништва БиХ Жељком Цвијановић.

  

Додао је и да „није проблем“ да се одмах прекину преговори, али „како онда мислите да
решавате те проблеме“.

  

Упитан о томе шта ће бити на изборима на северу Косова, који су расписани за 18.
децембар, каже да су Срби са Косова рекли да је њихов услов – формирање ЗСО.
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Подсетио је да је то био услов за повратак у институције, поред оног да не буде
кажњавања због таблица.

  

“Све и да хоћу – а нећу – не могу да убедим Србе на Косову у тако нешто”, казао је
Вучић.

  

Он је рекао да “није лак период пред нама”, али да верује “да ћемо успети да сачувамо
мир и стабилност”.

  

Вучић је рекао да КМ таблице на Косову „остају и опстају“ и да њихова обнова тече
нормално, јер „нигде не постоји никаква обавеза по том питању“.

  

“Они (Приштина) су пре два дана имали бољи дил него што су добили јуче”, навео је
председник и казао да КМ таблица има 7.000 на Косову и око 2.000 у „центрланој
Србији“.

  

Вучић је казао да је од кључног значаја то што у изјави након постизања споразума пише
да је неопходно испуњавање свих претходних постигнутих договора.

  

Говорећи од ситуацији на северу рекао је да је ситуација код Срба на Косову „узаврела“.

  

“Људи су сити терора приштинских власти. Ово није за политичке свађе, то је нешто што
и мене брине”, казао је.

  

Према његовим речима, Срби су сити уцењивања, малтретирања, шиканирања и неће да
буду национална мањина.
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Подсећамо, шеф европске дипломатије Жозеп Борел саопштио је синоћ да су се
преговарачи Србије и Косова договорили о мерама како би се избегла даља ескалација.
„Србија ц́е престати да издаје регистарске таблице са називима градова Косова, а
Косово ц́е обуставити даље радње у вези са пререгистрацијом возила“, рекао је Борел.

  

Главни преговарач Београда у дијалогу са Приштином Петар Петковић објаснио је да
договор у Бриселу значи да нема никакве казнене политике према Србима који возе
аутомобиле са КМ таблицама и да од данас неће бити казни од 150 евра.

  

(Н1-Еуроњуз Србија) 
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