
Александар Вучић: Свој план за решење КиМ сам изнео у Бриселу, моје идеје нису одбијене у Бриселу, али нису наишле на подршку у Србији; Дијалог Београда и Приштине није "клинички мртав"
среда, 31 октобар 2018 01:45

„Пред нама је тежак месец кад је реч о Kосову и Метохији“, рекао је данас председник
Србије Александар Вучић и указао да, поред осталог, Приштина намерава 28. новембра
да формира Војску Kосова, а истовремено покушавају да преузму надлежности наше
Електромреже.

  

Вучић је, у обраћању медијима након састанка са Србима са Kосова и Метохије, рекао је
да је као председник веома забринут због свега набројаног.

  

  

Најавио је да ће поводом угрожавања рада Електромреже Србије и покушаја да преузму
њене надлежности писати Немцима и Енглезима, а оцењује да би евентуална одлука
Европског савеза електродистрибутера, 9. новембра, на нашу штету била апсолутни
скандал.
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„Kад смо преговарали, било је речи о два предузећа за пренос енергије, а једну би
формирала Заједница српских општина, а сада хоће да нам и то отму и да кажу да то
припада Kосову“, објаснио је.

  

Објаснио је да Приштина допушта Албанцима да краду струју на потезу од Новог Пазара
до севера KиМ, па онда оптужују ЕМС да није у стању да дистрибуира електричну
енергију.

  

По питању трансформације KБС у Војску Kосова, рекао је да то намеравају да изведу 28.
новембра, на Дан албанске заставе.

  

“Они имају једну заставу, али лажу и другима показују да имају једну другу. Њихова
застава је на црвеној подлози са црним орлом. Они мисле да тај дан прославе и обележе
стварањем војске Kосова, супротно сопственом Уставу”, најавио је он.

  

Србе позивам да не учествују и том прљавом послу

  

Председник Србије Александар Вучић апеловао је данас на Србе на Kосову и Метохији
да не учествују у формирању такозване војске Kосова.

  

"Позивам Србе јавно и отворено да не учествују у формирању војске Kосова, јер ту
војску формирају само да би и те Србе искористили да једног дана запуцају на Србе",
рекао је Вучић на конференцији за новинаре након седнице Владе Србије са
представницима Срба са Kосова и Метохије.

  

  

Он је позвао Србе да им не помогну у том "прљавом послу".
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"Да ли ће бити оних који тај мој позив неће прихватити, свакако да хоће, али видим да их
је све мањи број", навео је Вучић.

  

Упитан има ли држава механизам да утиче на Србе са KиМ да не прихвате позив, Вучић
је рекао да је тај механизам молба државе, народа и председника земље. До сада је та
реч имала вредност јер се петоструко умањио број припадника српске националности у
косовским безбедносним снагама, навео је Вучић.

  

Међународној заједници: Kао Бога вас молим, немојте то да радите

  

Он је поново позвао међународну заједницу да не доводи Србију у позицију из које нема
излаза.

  

"Kао Бога вас молим, немојте то да радите. Јер ми свог народа не можемо и нећемо да
се одрекнемо", рекао је Вучић.

  

Не бих волео да се СНС уједињује најгорима у земљи, али потребно је јединство
народа

  

Вучић је истакао да је то супротно и свих споразума који су потписани као што су
Резолуција УН 1244, Kумановски споразум, Бриселски споразум и договору који имамо са
НАТО. Указао је да ћемо у међувремену имати и њихов покушај да постану чланица у
Интерполу.
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  Такође, навео је да следи и расправа у парламенту у Приштини, јер хоће да ограничеделокруг рада своје делегације за дијалог у Бриселу, после чега се поставља питањекоји је смисао целог дијалога.  "Албанци су потпуно уједињени, све странке су јединствене. Ја не тражим у Србији одбило које странке да се уједине. Нити бих волео да се моја партија уједињује са онимакоји су најгори у земљи, али потребно је јединство народа. Боићемо се за интересеСрбије и српског народа“, подвукао је он.  Постоје неки у окружењу који не желе да чују глас свог народа, али ја увек желимда чујем глас народа  Председник Србије Александар Вучић рекао је данас да је свој план за решење Kосова иМетохије изнео у Бриселу, али да његове идеје нису наишле на подршку и да за разликунеких из окружења, који не желе да чују глас народа, он поштује што народ каже и немапроблем с тим.  "Моје идеје нису одбијене у Бриселу, али нису наишле на подршку у Србији. Ја сам то већвише пута рекао. На моју жалост, иако нису никада слушали ни чули шта мислим, никакво би то решење било, чини ми се да не постоији негативан глас који из Србије нисамчуо. Прихватам глас народа. Постоје неки у окружењу који не желе да чују глас свогнарода, али ја увек желим да чујем глас народа и немам проблем с тим“, објаснио јеВучић.  Рекао је да му је жао што људи у Србији нису желели да чују његов предлог, а да су они,који су разорили земљу, и који су допринели независности Kосова, то искористилимислећи да им је то питање једина шанса да се дочепају власти и поново краду.  "Они немају ни мотива, ни морала. Хоћете да вам кажем шта причају странцима - ''Знамода ће то да заврши Вучић, али користићемо то као полугу за долазак на власт''. Јединошто хоће је да дођу на власт и да се богате, а већ су пребогати. Они не размишљају ограђанима", објаснио је он.  

  Вучић је казао да је видео и друге људе за које није мислио да ће ирационално дапоступају.  "Kада водите државу морате да се понашате реално и рационално. Ми ћемо на крају даодговарамо за живот сваког човека. Неки то нису разумели. Шта да радим", казао је он.  Што су сви навалили на тај Париз, као да ће нешто бог зна шта да се деси тамо?  Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће у Паризу разговарати сапредседником Француске, Емануелом Макроном и рећу му све што мисли у вези Kососваи Метохије, и додао да ниједан други разговор није договорен.  Вучић је одговарајући на питања новинара у вези писања медија да ће се у Паризуразговарати о KиМ, на разним местима и на разним нивоима, упитао што су сви"навалили на тај Париз", као да ће нешто бог зна шта да се деси тамо.  Биће, каже представника 50 разних делегација, да ће можда имати један разговор,можда ниједан, да је за разговоре увек спреман, јер је сваки разговор добар, а да ћеразговарати са Макроном и рећу му шта мисли.  Kако је рекао, плашљив човек није, али јесте делом уплашен због свега што може да седогоди нашој земљи и нашем народу и да морамо да будемо посвећени.  Додатних 50 милиона евра улагања на KиМ  Председник Србије Александар Вучић најавио је данас да ће у наредних осамнаестмесеци бити уложено додатних 50 милиона евра више за инвестиције и улагање наKосову и Метохији.  "У наредних 18 месеци биће уложено више од шест милијарди динара више него што смодо сада улагали, то је 50 милиона евра додатних инвестиција за наше људе", рекао јеВучић на конференцији за новинаре.  
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  Он је навео да ће та средства бити искоришћена за подстицање почетка радафабричких постројења на северу KиМ и изградњу клиничког центра у KосовскојМитровици и болнице у Грачаници.  Средства ће ићи и за помоћ пољопривредницима и јужно и северно од Ибра, као и заправљење туристичких центара попут Бањске, као и додатна улагања уинфраструктуру, путеве, водовод и Универзитет на KиМ.  Дијалог Београда и Приштине није "клинички мртав"  Председник Србије Александар Вучић одбио је да се сагласи са синтагмом да је дијалогБеограда и Приштине "клинички мртав".  Он је истакао да је неопходно да се разговара, али и да се мора знати о чему, те указаода је у Истанбулу тражио да на свечаности не буде косовска застава, што је услишено одорганизатора.  Вучић је, у обраћању новинарима после састанка са Србима са КиМ, пренео да је јучевидео представнике привремених власти у Приштини, Хашима Тачија и Беџета Пацолија.  „Стајао сам од њих удаљен неких седам метара. Тражио сам да се скине застава Косоваи то је учињено”, казао је он додајућу да није разговарао са њима.   Изразио је наду да ће разговора са Приштином бити, јер мора да их буде.   „Сваки разговор је бољи од сукоба. За разговор је, међутим, потребно најмање двоје.Немам ништа против да буде и троје. Али да би разговарали морамо да знамо о чему“,указао је он.   Вучић је рекао да Србија није променила позицију ни за јоту.   "Она је била и остала компромисна, рационална и реална. И данас кажем да не можемосви све да добијемо, јер би то занчило да смо сви све изугбили. Најбоље је да свиизгубимо нешто, јер то може да буде једина победничка формула, а све друго јекатастрофа за све нас", упозорио је он.   Рекао је да види да неки убрзавају процес око косовске војске.   "Пратили смо шта раде на вежбама, ко им је замишљени непријатељ. На којим вежбамасу нарочито инсистирали. Пратили смо и шта је радила Хрватска. Ускоро ће БиХ имативојну вежбу, дан или два пре нас. Тако се изгледа погодило. Ја знам шта имамо даславимо ми и шта радимо, али не знам шта неки од њих раде, јер нису били победници уПрвом светском рату“, казао је Вучић.   Он је истакао да Србија слави, војном вежбом, победу јуначке српске државе у Првомсветском рату.   „Размислили смо да ли ћемо то учинити парадом или војном вежбом и изабрали оно штоима рационалних елемената. Шта су славили ови други, не знам. Већина њих је била надругој страни, као и у Другом светском рату“, рекао је он.  У Истанбулу скинули заставу Kосова на мој захтев  Председник Србије Александар Вучић одбио је да се сложи са синтагмом да је дијалогБеограда и Приштине "клинички мртав", и истиче да је неопходно да се разговара, али ида се мора знати о чему, те указао да је у Истанбулу тражио да на свечаности не будекосовска застава, што је услишено од организатора.  Вучић је, у обраћању новинарима после састанка са Србима са KиМ, пренео да је јучевидео представнике привремених власти у Приштини, Хашима Тачија и Беџета Пацолија.  "Стајао сам од њих удаљен неких седам метара. Тражио сам да се скине застава Kосоваи то је учињено”, казао је он додајућу да није разговарао са њима.  Изразио је наду да ће разговора са Приштином бити, јер мора да их буде.  "Сваки разговор је бољи од сукоба. За разговор је, међутим, потребно најмање двоје.Немам ништа против да буде и троје. Али да би разговарали морамо да знамо о чему“,указао је он.  Вучић је рекао да Србија није променила позицију ни за јоту.  "Она је била и остала компромисна, рационална и реална. И данас кажем да не можемосви све да добијемо, јер би то значило да смо сви све изгубили. Најбоље је да свиизгубимо нешто, јер то може да буде једина победничка формула, а све друго јекатастрофа за све нас", упозорио је он.  Рекао је да види да неки убрзавају процес око косовске војске.  "Пратили смо шта раде на вежбама, ко им је замишљени непријатељ. На којим вежбамасу нарочито инсистирали. Пратили смо и шта је радила Хрватска. Ускоро ће БиХ имативојну вежбу, дан или два пре нас. Тако се изгледа погодило. Ја знам шта имамо даславимо ми и шта радимо, али не знам шта неки од њих раде, јер нису били победници уПрвом светском рату“, казао је Вучић.  Он је истакао да Србија слави, војном вежбом, победу јуначке српске државе у Првомсветском рату.  "Размислили смо да ли ћемо то учинити парадом или војном вежбом и изабрали оно штоима рационалних елемената. Шта су славили ови други, не знам. Већина њих је била надругој страни, као и у Другом светском рату“, рекао је он.  Седница у Палати "Србија" о пакету помоћи Србима са Косова  Председник Србије Александар Вучић присуствује седници Владе са представницимаСрба са Косова и Метохије у Палати "Србија", а на којој ће бити одобреннајсвеобухватнији пакет помоћи и подршке српском народу на КиМ  Осим усвајања инвестиционог плана за јужну покрајину, на састанку би требало да сеусагласе мере подстицаја за оне који би да улажу на подручју Косова и Метохије.  На састанку ће такође бити речи и о пројекту Сунчана долина, у којој се граде становиза 1.500 повратника.  Након седнице јавности ће се око 13 часова обратити председник Вучић, представнициВладе, Срби са Косова и Метохије.  Функционер Српске листе Далибор Јевтић рекао је раније данас за РТС да очекује датоком наредне године почне спровођење пројеката.  Председник Вучић је приликом последње посете Косову и Метохији најавио да ће уКлиничко-болничком центру у Митровици бити уложено 10 милиона евра.  (Агенције)  
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