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БЕОГРАД - Први потредседник владе Александар Вучић изјавио је данас да ће нова
влада покушати да сачува све што може када је реч о Косову и Метохији, али да народ
треба да зна са каквим ће се тешкоћама суочавати.

  

Вучић је, гостујући у емисији "Став Србије" на ТВ Прва, рекао да су Србији постављени
веома тешки услови за добијање датума за почетак преговора о прикључењу Европској
унији, али да постоји могућност да се у оквиру тих оквира поправи стање по нашу земљу.

  

"По окончању председничких избора, као изасланик (Томислава) Николића, у Немачкој
сам разговарао са најважнијим немачким функционерима и дао све од себе да за земљу
изборимо најбоље могуће услове. У датим оквирима можемо да поправљамо стање по
Србију, али наши домети су лимитирани", казао је Вучић.

  

Он је рекао да, иако донекле може да се поправи ситуација деловањем у постављеним
оквирима, то "неће бити идеално, нити лепо за грађане Србије".

  

"Не желим да испаљујем патриотске изјаве, јер нити то могу да учиним, нити је време за
тако нешто. Неће бити дивних вести. Људима морамо да кажемо са каквим мукама и
проблемима ћемо да се суочавамо", изјавио је Вучић.

  

На констатацију новинара да је претходна власт рекла да њој никада није постављен
седми услов, односно да Србија пре преговора мора да покаже видљиву вољу да је
спремна да постигне правно обавезујућу нормализацију односа са КиМ, Вучић је
одговорио да бивши председник Србије Борис Тадић није рекао истину.
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"Тадић не говорио истину по том питању. Био је упознат са тим и он је врло
интелигентно то пренео и рекао да то није постављено као услов за добијања датума,
већ услов за улазак. Али, подсетићу да су (Андреас) Шохенхоф и (Ханс-Јоаким)
Фаленски овде рекли да је то за трећу фазу, поседњу фазу, услов за улазак. Иначе,
Тадићу је предочаван тежи услов за улазак у ЕУ него нама", рекао је Вучић.

  

Он је додао да је мишљење Немачке веома важно и да "онај ко потцењује немачке
услове није искрен према свом народу".

  

"Поставља се питање шта је оно што ми можемо највише да добијемо по нашу земљу.
Зашто слушамо (канцеларку Немачке) Ангелу Меркел? Зато што цела Европа зависи од
Немачке и зато што је коалиција ЦСУ-ЦДУ највећа коалиција највећих партија у Европи.
При томе и даље слушамо Савет ЕУ, имамо и даље децембарске услове у којима нема
(говора о укидању) паралелних институција, ни других ствари", рекао је Вучић.

  

(Танјуг)
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