
Александар Вучић: Договор са Албанцима важна тековина за будућност Србије; Ни за 10 година опозиција ми се не би приближила, следеће године се повлачим с врха СНС
понедељак, 08 јул 2019 08:34

 Председник Србије Александар Вучић рекао је за РТС да би постизање договора са
Албанцима била важна тековина за будућност грађана. Ипак, указује да се не може
постићи договор са некиме ко каже "морате да нас признате у оквиру ових граница".
Увек сам говорио да је то питање за Србе и Албанце, да су нас оставили на миру можда
бисмо се и договорили, рекао је Вучић.

  Александар Вучић је рекао да је Косово и Метохија важна територија и да је
најважнији онај део територије на коме живе Срби – треба да водимо рачуна о њима и
да се изборимо за опстанак.

  

"Косово је, како је Тијанић говорио, најскупља српска реч или место за које би сви Срби
живот дали, а мали број њих који не живе на КиМ, или готово нико, тамо не би да живи.
То говори о свим нашим парадоксима и апсурдној ситуацији. Ситуација је много тежа
него пре 10 или 20 година и неупоредиво тежа него пре 30 или 60 година", рекао је
Вучић гостујући у Дневнику РТС-а.

  

Каже да не би доживео као лични пораз ако не би био постигнут договор са Албанцима
током његовог мандата, али да би то била важна тековина за будућност Србије и добро
за грађане. Да ли је реално је друго питање, напомиње председник Србије.
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Наводи да су Американци увек били укључени у преговоре и да без њих, Руса и других
сила тешко да може да се дође до решења. "Али како да дође до решења ако неко каже
'морате да нас признате у оквиру ових граница и то је једино решење'? Пре тога правили
су границе на рачун Србије како су хтели. На то ни они ни западни део јавности немају
одговор и кажу – терајте даље", рекао је Вучић.

  

Истиче да је одувек говорио да је то питање за Србе и Албанце. Да су нас оставили на
миру можда бисмо се и договорили, рекао је Вучић и додао да је то као у случају
Југославије, није питање само народа који ту живе.

  

Сматра да ствар треба да узмемо у своје руке, да наступимо као блок са комшијским
земљама, јер бисмо онда постигли неупоредиво боље резултате и били бисмо снажнији
као јединствено економско тржиште.

  

Председник Србије Александар Вучић истакао је данас да питање Косова и Метохије
морају да реше Срби и Албанци и да бисмо вероватно већ имали договор да су нас неки
оставили на миру.

  

Вучић је, гостујући у јутарњем програму РТС-а, коментарисао изјаву бившег шефа ЦИА
за Балкан Стивена Мајера који је рекао да Срби и Албанци треба да се договоре како
знају, што је и он одувек говорио.

  

„Да су нас оставили на миру вероватно бисмо се договорили. Косово, као и Југославија,
међутим, није само питање народа који живи на тој територији”, указао је он и додао да
то питање треба да Срби и Албанци узму у своје руке.

  

Нагласио је да је једно питање да ли ће нас ЕУ примити, а знаћемо, како каже, нешто
мало више о томе током предстојеће посете председника Француске Емануела Макрона,
а друго питање је шта можемо да урадимо за себе.

  

Негирао је да је понуда о разграничењу на столу, додајући да се ни не говори о томе на
такав начин.

 2 / 6



Александар Вучић: Договор са Албанцима важна тековина за будућност Србије; Ни за 10 година опозиција ми се не би приближила, следеће године се повлачим с врха СНС
понедељак, 08 јул 2019 08:34

  

Говорећи о ставу Вашингтона према Косову рекао је да су Трампови сарадници
отворенији за различита решења, јер они нису подржавали независност, али навео је да
постоји други блок, „дубока држава”, који се и даље држе чврсто притиска на Србе и
којима је Србија за све крива.

  

Коментаришући информације да би САД могле да се од септембра укључе у решење
косовског проблема, Вучић примећује да су Американци увек били укључени у тај процес
и да ће се, без Американца, Руса и других сила, тешко доћи до било каквог решења.

  

Упитан шта за њега лично представља Косово и Метохија Вучић је казао да је то важна
територија, али много важније од територије је да тамо живе наши људи о којима морамо
да водимо рачуна, да се изборимо за њихов опстанак на њиховим вековним огњиштима.

  

На питање да ли би сматрао личним поразом ако за време његовог мандата не буде
било договора са Албанцима, рекао је да то не би доживео тако, али да би волео трајни
мир са Албанцима.

  

„То би била важна тековина за будућност Србије, добро за наше грађане, али да ли је
реално, то је нешто друго”, поручио је председник.

  

Говорећи о снабдевању Срба на северу КиМ Вучић је рекао да је задовољан јер је добар
посао урађен за снабдевање у наредних месец дана.

  

„Лако је сликати празне рафове. Неко мора да се постара да роба прође и не може по
дуплој цени, јер не би била конкурентна. Сналазили смо се и снашли смо се”, закључио је
он, преноси Танјуг.

  

Још боља сарадња с Грчком
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Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас, поводом победе Нове
демократије Киријакоса Мицотакиса над Сиризом Алексиса Ципраса на парламентарним
изборима, да је Грчка нама истинска пријатељска земља, да смо са Ципрасом имали
коректну сарадњу а да верује да са Мицотакисом та сарадња може бити још боља.

  

„Разговарао сам синоћ са Мицотакисом, дуго смо, пријатељски разговарали, честитао
сам му на победи. Са Ципрасом смо имали коректну сарадњу, а верујем да са
Мицотакисом можемо да имамо још бољу. То је за Србију истински пријатељска земља и
народ и верујем да ћемо имати њихову подршку и у наредном периоду”, рекао је Вучић за
РТС поводом победе Нове демократије, сестринске партије СНС.

  

Подсетио је да је Мицотакис у новембру био у посети СНС и да су они и лични
пријатељи.

  

На констатацију новинара да када је Ципрас ступио на дужност Вучић није подржавао ту
политику, председник Србије каже:

  

„Увек сам био за тежа решења и одговоран приступ, што је касније, током мандата,
преузео и Ципрас. Тада смо били против, пре свега, политике Варуфакиса, код њега је
све 'лако ћемо', ништа нећемо да платимо... Ја сам прво тражио да вратимо све дугове
према Русији, средимо финансије, па онда да разговарамо о другим стварима. То је
тежак приступ, људима се то углавном не свиђа”, додао је он.

  

Сада се виде резултати Србије - Грчка је на 84 одсто јавног дуга, а Србија на 51 одсто,
додао је Вучић.

  

Каже да се још увек боље живи у Грчкој и да је њихов БДП већи него у Србији.

  

Што се тиче Србије, каже да је раст у првом кварталу је био 2,5, сада око три у другом
кварталу.
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„ММФ и СБ предвиђају да ће Србија у наредне три године бити лидер по том питању у
региону. Ове године ићи ћемо преко 3, 5, односно , 3,6 одсто”, каже он, преноси Танјуг.

  

Ни за 10 година опозиција ми се не би приближила

  

Председник Александар Вучић поновио је да ће се „склонити” пре него што опозиција
уопште дође до прилике да му се приближи, приметивши да тако нешто не може да се
деси ни за десет година.

  

Упитан о јучерашњој изјави да ће се склонити пре него што опозиција дође у позицију да
му се уопште и приближи и када ће се то догодити, Вучић је одговорио:

  

„То би значило да бих могао још 10 година да се бавим овим послом, јер се 10 година не
би приближили, али то ми не пада ми на памет, биће много раније”.

  

То је, каже, и јуче рекао, не да би некога потцењивао, већ зато што говори о озбиљним
резултатима које је Србија постигла.

  

„Али, не можете да се одбраните од хиљада лажи”, приметио је он.

  

На крају, истакао је, резултат се мери, а резултат је да Србија економски напредује,
независна је и суверена земља, чува војну неутралност, чува националне интересе...

  

„Србија иде напред и било би ми важно да инвестициони план успе, да сачувамо бар део
младих у земљи, да се изборимо за њих”, рекао је Вучић и додао да на његову срећу,
има „такве стручњаке” за политичке противнике.

  

Поновио је и ће следеће године неко други преузети СНС, јер се он неће кандидовати на
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скупштини странке.

  

„Нема сумње да ће следеће године неко други преузети СНС. Мора човек да зна када је
време да дође до одређених промена и када је време да себе не поистовети са
државом”, приметио је Вучић гостујући на РТС.

  

На питање шта ће то значити за СНС, Вучић је рекао да је реч о убедљиво најбољој и
најснажнијој партији, а да ће он помоћи да странка победи на парламентарним
изборима, преноси Танјуг.

  

(РТС-Политика)
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