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 Председник Србије Александар Вучић изјавио је да Србија неће да се усклади по
питању санкција према Русији са Европском унијом, као и да неће прихватити захтев за
међусобно признање Србије и Косова.

  

Европски парламент донео је Резолуцију о Србији којом се препоручује да се нова
преговарачка поглавља са Србијом отворе када она усклади своју спољну политику са
ЕУ и изражава жаљење што се Србија није ускладила са санкцијама према Русији.

  

У Резолуцији се први пут помиње међусобно признање Србије и Косова и позивају две
стране да постигну споразум о нормализацији „заснован на међусобном признању“.

  

Упитан о тим захтевима ЕУ, Вучић је рекао да је то и немачки канцелар Олаф Шолц
уживо тражио, а на питање како ће Србија одговорити рекао је: „Лепо, пристојно и
учтиво – нећемо, или још пристојније – нећемо да разматрамо“.
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Упитан да ли ће ићи на дијалог са премијером Косова Аљбином Куртијем, Вучић је рекао
да хоће, али је додао да га „нико није ни звао и не види баш неки смисао“.

  

Вучић: Није договорен састанак с Куртијем, Радоичић има право да живи где жели

  

Председник Србије Александар Вучић одбацио је тврдње да ће се састати са
премијером Косова Аљбином Куртијем, рекавши да то "није тачно" и да га "нико није
питао", али да он не бежи ни од једног састанка, а да је досад "углавном" Курти бежао
са састанака.

  

Упитан да прокоментарише видео обраћање Милана Радоичића из Лепосавића, Вучић је
рекао да га не занима како је та његова порука примљена и да сматра да он има право
да борави или живи где год жели.

  

„А где би требало да буде Радојичић, који је са Косова? Или бисте од нас волели да
наредимо људима да се повуку са севера Косова у централни део Србије? Где је
Радојичић, на Косову или не, то је његова приватна ствар. Нема везе са државом нити је
имало. Јел хоћете да га протерате? Јел то смисао и ваша идеја?“, упитао је Вучић.

  

Он се успротивио томе што поједини медији Радојичића називају „контроверзним
бизнисменом“.

  

„Радојичић се јавио из Лепосавића, да се вратио и да ће бити ту. Питајте њега какву је
поруку хтео да пошаље и како је та порука примљена. Он се сликао у Лепосавићу јер
живи на Косову. Има право да живи где хоће“, рекао је Вучић.

  

Председник Србије каже да је задовољан због тога што Европски парламент није
прихватио предлог да се прекину преговори о приступању са Србијом због става о рату
у Украјини, али да ће званични Београд и даље наставити да се понаша у складу са
интересима државе.
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„Било је покушаја појединих посланика у ЕП да се изгласа прекид преговора са Србијом.
Нама је драго што то није изгласано, јер би било погрешно, и хвала већини у ЕП која то
није прихватила. Али ја сам једном рекао – свако нека ради свој посао. Ако мисле да
треба некога да молимо за нешто – нећемо“, рекао је Вучић.

  

Он је рекао да је веома важно да Србија буде на европском путу али да је такође важно
да има слободу и право да размишља о својим интересима.

  

Вучић је рекао да му је све теже да разговара са многим људима на светској политичкој
сцени, јер многи од њих сматрају да су у рату и да нема разговора чак ни о неким
очигледним стварима.

  Видети још:  

Европски парламент усвојио резолуцију о Србији у којој се тражи усклађивање са
санкцијама против Русије и „узајамно признање Србије и Косова"

  

(Фонет-Бета)

  

 3 / 3

http://www.nspm.rs/hronika/evropski-parlament-izglasao-rezoluciju-o-srbiji-podrska-buducem-clanstvu-srbije-u-eu-uvodjenje-sankcija-rusiji-i-medjusobno-priznanje-srbije-i-kosova-uslovi-za-nastavak-evrointegracija.html
http://www.nspm.rs/hronika/evropski-parlament-izglasao-rezoluciju-o-srbiji-podrska-buducem-clanstvu-srbije-u-eu-uvodjenje-sankcija-rusiji-i-medjusobno-priznanje-srbije-i-kosova-uslovi-za-nastavak-evrointegracija.html

