
Александар Вучић: Са Србима са КиМ припремили смо "јаке мере" као одговор на понашање Приштине, али ће се са њиховом применом сачекати након састанка у Паризу; Одговорићу детаљно у Скупштини на лажи владике Григорија
петак, 24 мај 2019 13:06

Председник Србије Александар Вучић разговарао је са политичким представницима
Срба са Косова и представницима најзначајнијих институција Србије на Косову, а након
тог састанка је поручио да је Србија припремила снажне, врло оштре мере на таксе
Приштине, о чему ће обавестити европске лидере у Паризу.

  

  

Он је на конференцији за медије рекао и да је са Србима са КиМ припремио "јаке
мере" као одговор Србије на понашање Приштине, али да ће се с њиховом применом
сачекати након састанка у Паризу.

  

"Спремили смо мере. Гледаћемо да не погоде Србе на КиМ, зато су оне ограничене, али
врло снажне и оштре. Нећемо ићи с њима док се не заврши састанак у Паризу", рекао је
Вучић поводом разговора са представницима Срба са КиМ.

  

Како је додао, његов задатак у Паризу ће бити да упозна представнике Европе,
Меркелову и Макрона, о одговору Србије после девет месеци антицивилизацијских
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такси, резолуциеј о тзв. геноциду, формирању војске, неспровођењу Брисеског
споразума од стране Приштине. Председник је рекао и да знамо да су јединице РОСУ у
приправности и да намеравају да хапсе Србе, и позвао међународну заједницу да спречи
такав развој догадјаја.

  

Председник Александар Вучић пренео је, после састанка са око 140 политичких
представника Срба и најзначајнијих институција Србије на Косову и Метохији, да су
изразили забринутост због тога што се припремају акције специјалних јединица на
Косову и да је припремљено хапшење више десетина лица српске националности на
КиМ.

  

"Молимо и упозоравамо међународну заједницу да то спречи, јер у лудилу борбе
албанских стрнана на Косову за рејтинге на крају страдају Срби", поручио је Вучић.

  

  

 2 / 9



Александар Вучић: Са Србима са КиМ припремили смо "јаке мере" као одговор на понашање Приштине, али ће се са њиховом применом сачекати након састанка у Паризу; Одговорићу детаљно у Скупштини на лажи владике Григорија
петак, 24 мај 2019 13:06

Такође, замолио је представнике Квинте који су, како је рекао, били забринути за оно
што се дешавало на изборима 2017, да покушају да спрече провокације и акције
усмерене исељавању Срба са КиМ.

  

Казао је да су припремљене мере и да се води рачуна да не погоде Србе на северу КиМ
и да ће зато бити ограниченог каратера. "Док ће неке бити врло снажне и врло оштре,
нећемо ићи са њима до завршетка састанка у Паризу", навое је Вучић.

  

Казао је да ће на састанку у Паризу упознати Мереклову и Маркона о одговору Србије
на таксе после девет месеци, као и на реозолуцију о геноциду и формирању војске
Косова, неспровођења брсиелског споразума...

  

"Они који су мислили да ће у Паризу бити неких разговора, греше, неће бити никаквих
разговора док не укину таксе. Можемо о лепом времену да разговарамо, а о статусу КиМ
неће бити разговора, док не укину таксе".

  

Вучић каже да Албанци мисле да је њихов безобразлук и дрскост важнија од свега и да
мисле да се исплати да стварају нову реалност. Поручио је, иронично, да је одлучио да
не буде непослушан, пошто је видео да му у америчким извештајима прете, као да ће на
још нешто храбрији начин и отвореније да засутпа, интереесе нашег народа, али и да се
борим против лудила Албаннаца.

  

"Укините таксе и разговраћемо о чему хоћете, ако не, причаћемо о лепом времену и
добрим боксерима у Пришитни, на пример. Нема дијалога док се не приведете познању
права и док не почнете да поштујете норме међународног права.

  

То ће бити моја порука Мерекловој и Макрону", навео је он. Председник је разговарао са
Србима са КиМ након што су кандидати Српске листе убедљиво победили на изборима
за градоначелнике четири српске општине на КиМ, а пре седнице Скупштине Србије о
Космету. Састанку у Палати Србија присуствује око 140 представника Срба, као и
директор Канцеларије за Косово и Метохију Марко Дјурић и генерални секретар
председника Никола Селаковић
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Вучић: Неће се докопати севера

  

Београд -- Председник Александар Вучић рекао је данас да је Србима изабраним за
градоначелнике општина на северу КиМ рекао да раде свој посао.

  

  

"Па, полако... Спремамо се да упознамо са нашим одлукама после Париза. Али, неће вам
тако лаке наше одлуке бити", констатовао је Вучић. "Знам ја да многи на Косову чекају
наше фаталне грешке да би се до;епали севера. Мораће на други начин то да обаве. А
то код нас на југу се каже - неће да може", рекао је председник Србије.

  

Тешко Србима док се избори у Приштини не заврше
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Тешко Србима док се избори у Приштини не заврше, констатовао је такође Вучић, након
састанка с представницима Срба са КиМ, и указао да су Србија и Срби једина тема у
Приштини, те да се албански политичари утркују у томе ко више мрзи Србе, рачунајући
да гласове бирача.

  

Вучић је, одговарајући на питање какве сигнале сада Приштина шаље када Кадри
Весељи каже да се предомислио и да таксе треба да остану, а Рамуш Харадинај
најављује сусрет са Меркел у Берлину и каже да ће добити визну либерализацију И без
повлачења такси, као и да ради на спречавању "Додик државе", казао: "А замислите
државу коју бисте могли да назовете 'Тачи-Харадинај' држава. Знате ли неког ко хоће
да живи у таквој држави, пошто стално вређају српске представнике?", запитао је
председник.

  

Вучић је рекао да је, што се тиче визне либерализације, спреман да то одмах потпише, и
да имају нашу сагласност да се што пре укину визе. Знао је, каже, и најавио по увођењу
такси да ће оне дуго бити на снази.

  

"Што се такси тиче, не морају да их склоне. Ја сам то негде и знао и на почетку сам,
једини, рекао да ће оне дуже да трају. Ми се сада, уз губитке које смо имали,
прилагођавамо новим околностима. Наћи ћемо тржиште за своју робу. Требало нам је
времена за то, али решићемо ми тај проблем, а они ће се суочити са бројним
проблемима", уверен је.

  

То што се Весељи предомислио председник је казао у шали да је то велика новост и да
би требало посебну седницу сазвати. "Побише се између себе ко ће бити највећи
антисрбин, да би добили гласове, јер су видели да је Харадинајева популарност тако
скочила за 20 одсто. Тешко Србима док се њихови избори не заврше, јер је једина
њихова тема Србија и Срби, али не само Срби са КиМ, већ и РС, који су постали
омиљена тема. Не знају ништа друго него 'Додик и РС'. Сви су они кандидати за
Нобелову награду, не за политику, већ за физику, хемију, И књижевност за Аљбина
Куртија. Један је наследник Ајнштајна, а други Њутна - Тачи и Харадинај. Ми смо све
будале, а они све генији, а сада ће видети како будале умеју генијима да одговоре”,
закључио је Вучић.

  

"Цитираћу у Скупштини шта сам рекао на Црквеном сабору"
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Епископ Диселдорфа и Немачке  Григорије рекао је да од председника Вучића, када је
дошао у Патријаршију, где је заседао Сабор Српске православне цркве,
није имао прилику да чује како гласи његов план о Косову, нити је то чуо било ко други
међу присутнима у сали. Он је додао да се разговор претворио у напад на епископа
Теодосија.

  

  

Вучић је изјавио да је неистина оно што је владика Диселдорфа и Немачке Григорије
говорио да се дешавало на Сабору Српске православне цркве, али да ће детаљно
испричати како је било на седници Скупштине у понедељак.

  

Ја сам мислио да то што говорите у (црквеном) Сабору, мислио сам да остаје међу четири
зида, рекао је Вучић. Знао сам да у политичким партијама - и у мојој партији има оних
који јаве новинарима нешто да би њих новинари заштитили и напали њихове противнике
у странци, рекао је и додао: Тога има у свим странкама, и у мојој, али нисам знао да има
у цркви.
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"Ја сам изашао напоље после састанка и рекао све што се десило на пристојан начин и
поштујући цркву, а онда отворим Мишковићеве новине, Ђиласове новине, неке друге
тајкунске медије, чак и у медијима у Црној Гори лажу шта се дешавало на Сабору", додао
је председник.

  

"Цитираћу све шта се дешавало на седници Сабора, имао сам вођење стенограма,
цитираћу све на седници Скупштине у понедељак", навео је.

  

Коментаришући изјаву владике, рекао је да "наравно да то није истина". "Јер је њих
петорица водило хајку против мене, али ми је драго да сам као један са истином коју са
изговарао успео да уздрмам тих пет, и да виде да није лако са неким коме је чиста
савест и који ништа украо није, да изађете на крај, ако је спреман да се бори за свој
народ".

  

"Они (опозиција) би хтели да сам саобраћајни знак"

  

Вучић је, о свом говору у парламенту у понедељак рекао да су то "тражили месецима"
(опозиција) - да дође у парламент. Навео је да су посланици већине рекли - "двоструко
више времена да имате да говорите о свему, да поновите оно што сте говорили - Вучићу,
бедниче издајнички - што ћу све да донесем да прочитам народу, да чују људи, ко је
изговарао и ког дана".
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  Вучић је на конференцији после састанка са представницима Срба са KиМ,коментаришући наводе појединих медија да неће изнети никакав нови план, рекао да јелогично да држава не износи јавно своје планове и противницима предочи свој следећикорак.    Ми играмо партију шаха, имамо даму и топа мање, јер су нас са дамом мање оставилиЂилас, Јеремић и остали. И то је партија шаха која је немогућа за нас    "Ми играмо партију шаха, имамо даму и топа мање, јер су нас са дамом мање оставилиЂилас, Јеремић и остали. И то је партија шаха која је немогућа за нас. Наш противник садамом више има десет кибицера који му помажу и при томе има судију, који у свакомтренутку треба да донесе одлуку о нашој контумацији, јер је и судија под њиховомконтролом. И сад ми треба да изађемо и кажемо сваки детаљ шта ћемо да радимо убудућности.  Дакле, треба сад да кажемо да је наш следећи потез ловац б2, а да ћемо онда да гурамопешака и да нападнемо краљево крило са х5 на х6. Па где то има?! Је л' то могуће! Је л'могуће да неко паметан, неко нормалан то каже?!  Да ли је могуће да неко паметан тражи да изнесемо наше кораке? То је питање тешкихразговора или преговора. Kако смемо да изнесемо шта покушавамо да урадимо, да дамопротивницима све на тацни?", упитао је Вучић.    Kasparov i baba stoje u Maksiju i gledaju u pod... pic.twitter.com/U4krZYudsn  — Sajam Ludaka (@BoraKonj) May 24, 2019    Он је рекао да ће у парламенту поднети извештај о томе шта се до сада дешавало и даће говорити начелно о томе како да се боримо за српски народ, али тако да се неоткрије ниједан тактички потез.  Наводећи да председник ретко када долази у парламент да говори, Вучић је истакао даје опозиција тражила од њега да то учини, да су га критиковали што то не чини,говорили да ниподаштава законодавно тело, а да сада, када ће у скупштину доћи даговори о KиМ и одговори на сва посланичка питања, они не желе да присуствују.  Kаже и да сада говоре како ће их он нападати, а да ће изнети истину о томе ко је коликоинвестирао на KиМ, ко је на који начин штитио српски народ на KиМ.    Они би хтели да будем саобраћајни знак, да ме чупају и ломатају и да сладостраснопокажу како су успели да савладају знак. То вам је као они велики боксери кад туку џак,али никако да изађу у ринг, јер противник може да врати. Ево ја дошао у ринг, дапокажете какав сам издајник, како ништа нисам урадио за КиМ. То вам је прилика да мезгазите. А нећете?    "Кажу - нападаће их Вучић... Не доћи ћу као глинени голуб, да пуцате у мене, а да се небраним... Да се понашам као саобраћајни знак - они би хтели да будем саобраћајни знак,да ме чупају и ломатају и да сладострасно покажу како су успели да савладају знак. Товам је као они велики боксери кад туку џак, али никако да изађу у ринг, јер противникможе да врати. Ево ја дошао у ринг, да покажете какав сам издајник, како ништа нисамурадио за КиМ. То вам је прилика да ме згазите. А нећете? Знате зашто нећете? Затошто не можете, зато што знате где је истина, зато што знате ко има аргумент, зато штознате да ћу да покажем ко је колико новца је дао нашем народу на КиМ, ко је коликоуложио, ко је како заштитио наш народ и све у чињеницама и бројакама.. И шта седешавало у различитим преговорима, па да видимо шта сте нам оставили", рекао јеВучић.  Рекао је да причају да неће да изнесе план за Косово. Па наравно да нећу о томе даговорим, не пада ми напамет, подносим људима извештај шта је било, и говорићемоначелно шта је то што можемо да радимо и како да се боримо за свој народ, а не даоткривам тактичке потезе, да износим противницима све на тацни, навео је Вучић."Извините, ја за разлику од саобраћајног знака, знам да се браним", додао је.  Истакао је да опозиција може да настави да говори о њему све што им падне на памет,попут тога да је бедник и издајник, али да он на то неће ћутати, већ ће одговоритиаргументовано и у чињеницама и бројкама.  О ауторском тексту Едварда Џозефа: Ја се борим против безобразлука и лудила  Вучић је реаговао на ауторски текст Едварда Џозефа, ванредног професора америчкогУниверзитета Џонс Хопкинс, који је објављен на сајту Форин полиси, а у којем је навеода је Србији за признање независности Косова потребно понудити значајне уступке ифинансијску и војну помоћ САД, а у случају да Александар Вучић одбије или саботиранови приступ – уследила би „непријатна алтернатива“, односно казну у виду јачеподршке косовској војсци, ангажмана на признавању независности и ускраћивањаСрбији развојне помоћи из ЕУ.  Говорећи о овом тексту, Вучић је рекао да „ево није послушан“.  „Ја се борим против безобразлука и лудила“, изјавио је Вучић.    Марко Ђурић: Нема наставка дијалога док се не повуку антицивилизацијске таксеПриштине  Директор владине Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић изјавио је да је насастанку државног врха са представницима Срба са севера Косова закључено да нећебити разговора о наставку дијалога са Приштином док тамошње власти не повуку, како јерекао, "антицивилизацијске таксе" на увоз робе из централне Србије.  

  Ђурић је новинарима рекао и да је на састанку договорено да ће Србија предузети "врлоенергичне, ефикасне и оштре мере" против Приштине уколико таксе не буду повучене досастанка у Паризу, који ће бити одржан почетком јула на иницијативу францускогпредседника Емануела Макрона и немачке канцеларке Ангеле Меркел.  Директор владине Канцеларије за Косово је навео да је на састанку оцењено да супредставници Српске листе на недавним изборима за градоначелнике четири општинена северу Косова остварили "величанствену победу" која је, по његовим речима,демонстрирала јединство Срба на том простору и њихову "нераскидиву" везу садржавом Србијом.  "Јасна порука избора је да ту везу и јединство није могуће прекинути без обзира наполитичке, економске и друге притиске", казао је Ђурић.  Он је казао да је на састанку закључено да после избора "не сме бити спавања наловорикама", односно да је изабраним представницима Срба поручено да се од њихочекује да сваког дана раде на унапређењу положаја Срба на Косову.  "Закључено је и да ће изабрани градоначелници обављати своје функције само док ихне учине бесмисленим притисци Приштине, односно да ће ако буде потребно, напуститисвоје позиције", додао је Ђурић.  Горан Ракић: Спремни да напустимо институције Косова ако буде потребно  Председник Српске листе Горан Ракић изјавио је да су Срби спремни да напустеинституције Косова ако буде потребно и позвао међународну заједницу да уважирезултате избора за градоначелнике на северу Косова.  
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https://t.co/U4krZYudsn
https://twitter.com/BoraKonj/status/1131876238602248193?ref_src=twsrc%5Etfw


Александар Вучић: Са Србима са КиМ припремили смо "јаке мере" као одговор на понашање Приштине, али ће се са њиховом применом сачекати након састанка у Паризу; Одговорићу детаљно у Скупштини на лажи владике Григорија
петак, 24 мај 2019 13:06

  "Ми смо спремни да опет напустимо те институције уколико буде потребно, односно аконе буде разумевања Приштине и међународне заједнице", рекао је Ракић непосреднонакон обраћања директора Кацеларије за Косово Марка Ђурића.  Ракић је рекао да се то не односи само на градоначелнике на северу Косова већ нанапуштање институција на свим нивоима.  "Молим међународну заједницу да уважи вољу народа са севера", рекао је Ракић,наводећи да "до дана данашњег" није добио честитку од њих поводом избора који супротекли у миру.  (Агенције)  Видети још:  Владика Григорије: Вучић у Патријаршији није изнео план за КиМ,нападао је владику Теодосија и нагласио "да се можемо заносити још неко времеидејом да је Косово наше"  
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http://www.nspm.rs/hronika/vladika-grigorije-vucic-u-patrijarsiji-nije-izneo-plan-za-kim-napadao-je-vladiku-teodosija.html
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