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Александар Вучић: Намера Приштине лоша порука за све Србе на KиM

  

БEOГРAД - Намера Приштине да суспендуjе споразум о ЗСO и пошаље га на
разматрање и оцену "Уставном суду", негативна jе и лоша порука за све Србе на Kосову
и Mетохиjи, рекао jе данас у Београду премиjер Србиjе Aлександар Вучић на састанку са
директорком за Западну Eвропу, Западни Балкан и Tурску у Eвропскоj служби за
спољне послове (EEAС) Aнђелином Ejхорст.

  

  

Вучић jе са Ejхорс разговарао о проблемима у имплементациjи Бриселског споразума,
мигрантскоj кризи и европским интеграциjама Србиjе.

  

Премиjер Вучић нагласио jе да приштинска страна не испуњава договоре постигнуте
током преговора у Бриселу и да одбиjање спровођења споразума о Заjедници српских
општина (ЗСO) и намера "косовске" стране да суспендуjе споразум о ЗСO и пошаље га
на разматрање и оцену "Уставном суду", негативна и лоша порука за све Србе на Kосову
и Mетохиjи.

  

"Будућност диjалога зависи од спремности Приштине да спроводи постигнуте споразуме,
посебно онаj о ЗСO", истакао jе премиjер Вучић.
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Kада jе реч о мигрантскоj кризи, Србиjа jе спремна да се понаша конструктивно и
европски у проналажењу решења за мигранстку кризу коjа потреса целу Eвропу.

  

Ejхорст jе истакла да Eвропска комисиjа поштуjе понашање Србиjе у мигрантскоj кризи и
обавестила премиjера о отварања првих поглавља у процесу приступања Србиjе EУ,
саопштила jе Kанцелариjа за сарадњу са медиjима Владе Србиjе.

  

Александар Вучић: Представници Брисела стужу у Београд како би се разговарало
о одлуци Приштине о одлагању примене споразума о ЗСО

  

Премијер Александар Вучић рекао је да "представници Брисела" стижу у Београд како
би са њим разговарали о одлуци Приштине да одложи примену споразума о ЗСО.

  

Вучић је такође најавио да ће опструкција Приштине бити размотрена на седници Владе
Србије, која ће бити одржана у 14 сати.
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  Премијер је рекао да ће после тих разговора моћи да изнесе конкретнији став по томпитању, имајући у виду чињенице, а не празна објашњења:  "Они (гости из Брисела) ће рећи, већ знам унапред, да то није важно, да се ради о самомесец дана... Наслушао сам се таквих прича, саслушаћу их још једном, а разговараћемо отоме и на седници Владе , па ћу онда моћи да вам дам конкретан одговор", рекао јеВучић новинарима.  На питање како коментарише реакцију ЕУ, односно изјаву портпаролке високепредставнице ЕУ Маје Коцијанчић, да обе стране треба да спроводе договоренеспоразуме, Вучић је подсетио да Србија спроводи све договорено, а Приштина онајнајважнији део, о фориирању ЗСО, који чини 40 одсто Бриселског споразума, није нипочела да испуњава.  "Па, Србија испуњава све. То вам је као када неки наставник једно дете симпатише, аједно не, па кад то друго ижврља таблу или нешто слично, она казни све. Тако и МајаКоцијанчић - сви треба знају да треба да спороводе постигнуте договоре. Сада им требамесец дана, требаће им после два, три. И тако ће довека бити, као што ће довека бити иса судом за ратне злочине... Бацаће сузавце... Само Срби немају права, да гледамо какода умиримо Србе, да ћуте, буду глупи...", закључио је Вучић.  Александар Вучић: Влада данас одлучује о одговору Приштини  Премијер Србије Александар Вучић рекао да је да ће данас разговарати у Влади и сапредставницима ЕУ из Брисела поводом одлуке Приштине да одложи реализацијуспоразума из Брисела о Заједници српских општина. Вучић је изјавио и да је ММФдозволио повећање плата и пензија, и то веће него што је очекивао, али да он неће ићиса тим максимумом.  Како је рекао, тек после тих разговора моћи ће да изнесе конкретнији став по томпитању, имајући у виду чињенице, а не празна објашњења.  "Они (гости из Брисела) ће рећи, већ знам унапред, да то није важно, да се ради о самомесец дана... Наслушао сам се таквих прича, саслушаћу их још једном, а разговараћемо отоме и на седници Владе данас, па ћу онда моћи да вам дам конкретан одговор", рекаоје Вучић новинарима.  На питање како види реакцију ЕУ, односно изјаву портпаролке високе представнице ЕУМаје Коцијанчич да обе стране треба да спроводе договорене споразуме, Вучић јеподсетио да Србија спроводи све договорено, а Приш�тина онај најважнији део, оформирању ЗСО, који чини 40 одсто Бриселског споразума, није ни почела да испуњава.  "Па, Србија испуњава све", подсетио је премијер.  "То вам је као када неки наставник једно дете симпатише, а једно не, па кад то другоижврља таблу или нешто слично, она казни све. Тако и Маја Коцијанчич – сви требазнају да треба да спроводе постигнуте договоре...", приметио је Вучић.  "Сада им треба месец дана, требаће им после два, три. И тако ће довека бити, као штоће довека бити и са судом за ратне злочине... Бацаће сузавце.. Само Срби немају права,да гледамо како да умиримо Србе, да ћуте, буду глупи...", закључио је премијер.  Премијер Србије рекао је да је о томе разговарао кратко и са Шнајдером Аманом, уззахвалност што Швајцарска подржава пут Србије ка ЕУ и дијалог Београда и Приштине.  (РТС-Танјуг)   Александар Вучић: Нећу повећати плате онолико колико би ММФ дозволио - новацнам треба за инвестиције  Председник Владе Србије Александар Вучић састао се данас са потпредседникомШвајцарске Конфедерације и савезним министром економских односа, образовања иистраживања Јоханом Шнајдером Аманом, након чега се обратио новинарима.  

  - Србија ће гледати да буде део модерног света, и у складу са тим гледамо да направимонови правни оквир да нам млади не би одлазили у Бугарску, или у друге земље - рекао јепремијер на конференцији за штампу у Влади Србије, додавши да немамо новца дабудемо лидер у тим трендовима, али да ћемо их свакако пратити.  Премијер је истакао да "неће повећати плате онолико колико би се ММФ сагласио, јернам новац треба за инвестиције и запошљавање младих".  Након премијера, новинарима се обратио и потпредседик Швајцарске.   - Из искуства могу да вам кажем да грађани републике Србије изузетно ценимо каораднике и као запослене. У Швајцарској има 200.000 грађана Србије - рекао је Аман,додавши да је важно и да се за раднике створе прилике у сопственим земљама.  Премијер се, након питања новинара, осврнуо и на најаву Приштине да одлажеформирање заједнице српских општина, и рекао да ће је Влада данас размотрити. Он једодао да ће данас доћи представници из Брисела који ће са њим разговарати о томпитању.  Иначе, Јохан Шнајдер Аман ће у Београду учествовати на Пословном форуму СрбијаШвајцарска.  У оквиру Пословног форума Србија-Швајцарска, швајцарски званичник ће заједно сапремијером Вучићем учествовати на округлом столу о дуалном образовању којем ћеприсуствовати швајцарска и српска предузећа која подржавају овакав вид усавршавања.  Планирано да са министром  просвете Срђаном Вербићем отвори Београдски Технопарккоји је Швајцарска подржала са циљем да подстакне тржишне и извозне капацитетемладих српских високо технолошких предузећа у областима енергетске ефикасности,нових материјала, медицинске, информационе и биотехнологије.  "Имамо идиотске законе у неким областима"  Што се тиче дуалног образовања то је за нас најважнија тема, рекао је премијер.  - Имамо идиотске законе у појединим областима, где стално штитимо нека права. Децаод 12 године морају да размишљају шта ће да раде, а са 15 пракса треба да будеобавезна.  Ја сам у швајцарској фабрици нашао српске дечаке од 15, 16 година који вредно раде.Те фабрике имају петогодишње, или десетогодишње планове - рекао је Вучићновинарима када су га питали да ли је разговарао са Аманом о питању дуалногобразовања у Србији.  (Блиц)  
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