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 Београд -- Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је са Весом Мичелом
имао добар, отворен, садржајан и битан разговор за односе између Србије и САД.

  Како каже, разговарали су о више тема, али пре свега о Косову и Метохији.

  

“Наше позиције су прилично различите, другачије и удаљене по питању Косова. Важно је
да је Мичел, за разлику од многих других, није желео само да чује, већ и да саслуша.
Захвалан сам му на томе. Колико ми разумемо ставове Запада по питању независности,
толико сам замолио Мичела да саслуша наше ставове и има довољно разумевања,
можда понеки став и да разуме“, рекао је Вучић. 

  

Према Вучићевим речима, Србија и САД нису сагласни око безбедносних снага на
Косову, али јесу око мира и дијалога у Бриселу под окриљем ЕУ. 

  

 “Знамо да је Косово најтежа препрека, зато је Србија спремна да разговара о могућим
компромисима. Међутим, ма колико Србија била мала, и за многе светске силе за нас је
најбитнија, можемо да прихатимо само компромисно решење. Сваки компромис је тежак,
али мора да га прихвати и друга и трећа страна“, навео је Вучић. 

  

 “Србија је из Бриселског споразума испунила све своје обавезе – правосуђе, полицију,

 1 / 4



Александар Вучић после разговора са Весом Мичелом: Србија је из Бриселског споразума испунила све своје обавезе, спремни смо да разговарамо о компромису за КиМ; Побеђиваћу опозицију докле год будем хтео
четвртак, 15 март 2018 00:39

цивилни заштиту, телекомуникације... Албанци су имали само једну и то из међународног
правног уговора, а то је Заједница српских општина, а то нису испунили. Хвала Мичелу
што је у Приштини рекао да то није испуњено. Бићу отворен, мислим да од тога неће
бити ништа, да су хтели урадили би то у претходних пет година“, додао је он. 

  

Постоји само Кфор

  

- Постоји једино Кфор, никакве друге снаге. То предвиђа и Резолуција 1244. Зато је
питање за све госте који говоре о војсци, да покажу било који члан, параграф, било шта.
Они то базирају на другим стварима, односно на томе што их признају као независну
државу, па им је у реду да таква држава има војску - навео је Вучић.

  

Казао је и да људи у Србији морају да буду свесни да без Американаца не може бити
решен ни косовски, али ни један већи проблем.

  

Такође, казао је да је Србија демократска земља, и да Мичел има право да се састаје са
ким код жели, као и са српском опозицијом.

  

- Сваки пут сам их побеђивао на сваким изборима све убедљивије. Побеђиваћу их увек, и
склонићу се када ја будем хтео. То време није толико далеко - рекао је српски
председник.
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  Како је навео, највећа препрека Србије на европском путу је однос са Приштином, и "мисмо тога свесни".  - Србија је спремна на компромис по питању Косова и Метохије, али није спремна и нећеприхватити никакво понижење и урушавање српске државе. Сваки компромис је тежак,али то мора да прихвати и друга и трећа страна - рекао је српски председник.  Приштина неће формирати ЗСО  Навео је и да је Србија испунила све обавезе из Бриселског споразума, док су Албанциимали само једну обавезу - формирање ЗСО, али то нису испунили.  - Сви знају за то, зна Запад, зна ЕУ. Мичелу сам рекао да сам готово уверен даПриштина неће формирати ЗСО, нити да то намерава да уради у будућности. Да сухтели, испунили би то у претходних пет година, а нису мрднули ни прстом. Уверен сам дато ни не намеравају да учине, а за то су имали и прећутну сагласност доброг деламеђународне заједнице - рекао је Вучић, истакавши да је Србија Србија морала све даиспуни, али и да то "не говори лоше о нама, већ о различитим стандардима".  Казао је и да је са Мичелом разговарао о билатералним и економским односима,реформама...  - Рекао сам му да желимо још већу трговинскку размену. Највише времена разговаралисмо о миру и безбедности на Западном Балкану, да то желимо да очувамо, и да нам је тојако важно, за шта очекујемо подршку - казао је српски председник.  Мичел: Велики простор за решење косовског проблема  Мичел је изјавио да је његова основна порука у Београду, као што је била и у Приштини,да види велики простор за нову шансу за решење косовског проблема који оптерећујерегион већ дуги низ година.  Истакао је и да се очекује да обе стране у дијалогу треба да испуне све преузетеобавезе.  "Желимо да се пронађе једно велико решење за које сматрам и разумем да је и циљунутрашњег дијалога, који је покренуо председник Вучић. Ми смо спремни да слушамо ида помогнемо", рекао је Мичел.  Додао је да је против једноставних решења, која би могла да угрозе стабилност ибезбедност региона, али није прецизирао шта сматра једноставним решењем.  Он је додао да је са Вучићем имао добар и отворен разговор.  Подсетио је да је партнерство Србије и САД "старо", још из времена два светска рата.  "Желимо да се вратимо на стару стазу блискости и сарадње. И даље верујемо да јевизија слободне и просперитетне Србије, у миру са суседима и  интегрисана са Западомциљ свих нас", рекао је Мичел.  Вучић: Побеђиваћу опозицију докле год будем хтео  Председник Александар Вучић изјавио је да је Србија демократска земља и да Мичелима право да се састане са ким хоће, па и са опозицијом.  “Опозицији ни Мичел, ни стотине других не могу помоћи да добију изборе, јер немајуполитику”, рекао је Вучић одговарајући на питање како коментарише чињеницу даамерички дипломата у Београду има сусрет и са опозицијом, а у Скопљу и Приштини нијеимао такве разговоре.  "Ја са тим немам никакав проблем", навео је Вучић.  

  Додао је да многе телевизије имају право да његове конкуренте зову да им 14 пута будугости, а њега ниједан пут, а онда говоре о објективности и професионализму.   "Рекао сам Мичелу, као што сам рекао и у Србији стотину пута - сваки пут на свакимизборима сам их побеђивао све убедљивије. Побеђивао сам их и побеђиваћу докле годбудем хтео, али неће бити они ти који ће мене да победе, него ћу сам да се склоним кадабудем схватио да је дошло време за неке млађе, боље и способније, а то време нијеуопште далеко, зато што мислим да смо, сем Косова, многе важне ствари у земљиурадили", казао је председник Србије.   "Што се тиче победа на изборима, ни господин Мичел, ни још сштотине њих не може даим помогне јер морате да имате политику, а не да буде политика 'све ће да будебесплатно у једној земљи'. Наш народ зна како да гласа и уме добро да разуме свепоруке", рекао је Вучић.   Он је, међутим, истакао да верује да је Мичел само дошао "да чује све - ништа друго".   Вучић је поновио да је захвалан Мичелу, да су имали отворен разговор и да је Мичелједан од ретких људи који је желео да нас чује и саслуша и то најискреније.   Мичел је, одговарајући на питање о разговорима са опозицијом, рекао да је разговараоса свима и да је имао продуктивне разговоре и у Приштини и Македонији и овде, а да ћетакве разговоре наставити и у наставку посете региону.  Вучић: Двојица лидера опозиције ми јавила о чему су причали с Мичелом  Председник Александар Вучић рекао је медијима шта су лидери опозиције реклипомоћнику државног секретара САД Весу Мичелу који је у посети Београду.  Како каже, припадници опозиције су Мичелу рекли да Вучић треба да решава косовскипроблем, а да би га "на томе срушили".  "Двојица лидера опозиције су ми већ јавила шта су причали с Мичелом на састанку. Темаје била да пусте мене да решим косовски чвор, јер сви знамо да Косово мора да добијенезависност. Дајте Вучићу 'врућ кромпир', а онда ћемо га на томе срушити", казао јеВучић новинарима у Зрењанину.  Додао је да сваки страни званичник може да се у Србији састане с ким жели, а да је"проблем" с домаћом опозицијом то што "многи од њих државу не осећају као своју, већразмишљају како да седну фотељу".   Вучић је у Зрењанину такође изјавио да ће следећи парламентарни избори битиодржани 2020. године, а две године касније председнички и нови београдски.   Подсећамо, Вучић се раније састао са Мичелом, а на конференцији за медије рекао је даје са Весом Мичелом имао добар, отворен, садржајан и битан разговор за односе измеђуСрбије и САД.  Видети још:  Драган Ђилас, Саша Јанковић, Никола Јовановић: Вучић стално говори неистине,обмануо је јавност тврдећи да су му „двојица лидера опозиције дојавила“ о чемусмо разговорали с Весом Мичелом  
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  Брнабић и Мичел о унапређењу односа Србије и САД  Мичел је данас разговарао и са председницом Владе Србије Аном Брнабић, којој јепоручио да је Србија кључна за стабилност региона и изразио подршку САДпридруживању Србије Европској унији.  Мичел је пренео спремност САД да помогну "постизање договора у оквиру Бриселскогдијалога" Србије и Косова, саопштила је Влада Србије.  Брнабић је захвалила за подршку САД и нагласила да је "Србија посвећена дијалогу", ида "Србија не жели да оставља замрзнуте конфликте новим генерацијама".  Мичел и Брнабић су се сагласили да треба даље развијати и унапређивати добре ипријатељске односе Србије и САД које повезује дуга историја.  О Ђиласовој имовини, реглерима, медијима, Ђинђићу...  Председник Србије и СНС Александар Вучић рекао је га не брину најаве опозиције да ћесе ујединити “како би садашњој власти дошао крај“.  Он је истакао да су грађани на недавним изборима у Београду показали да неће “све јеџабе политику“.  Вучић се осврнуо на позивање опозиције на поштење и оптужбе њених представника даје Србија "фашистичка држава" рекавши да је само имовина коју је Драган Ђилас мораода пријави вредна 25 милиона евра, а да је његово богатство још веће када се видиколике приходе остварују фирме у његовом власништву.   "Покажите ми још једног човека у Србији који је икада само за своју имовину зарадио 25милиона евра и то све у време када је био на власти. Његове фирме имале су увећањеприхода за 11.325 одсто из 2003. у 2004, када долази на власт", рекао је Вучић и додаода је то посао за надлежне органе.   Он је додао да је цифра од 25 милиона евра износ који је једнак 1,5 одсто укупној сумиплата у јавном сектору годишње.   "Дакле, 700.000 људи је могло да има за 1,5 одсто веће плате само од имовине једногчовека која је опљачкана од грађана Србије", рекао је Вучић.   Он је упитан и за реакцију на оптужбе опозиције да је један од криваца зашто и даљенису пронађени политички налогодавци за убиство премијера Зорана Ђинђића рекавшида ће на крају испасти да је "и око Џона Кенедија нешто петљао".   "На то не могу ни да одговарам, толико је бесмислено да немам речи", рекао је Вучић.   Како је навео, опозиција је на председничким изборима имала подршку од 54 одсто, а наизборима у Београду "једва 37,5 одсто.   То је, како каже, показатељ да људи неће "све је џабе" политику, која је "довела дораста јавног дуга, незапослености од 26 одсто..."   "Они својим речником и оптужбама говоре о себи, али видећемо кад дођу избори коликуће подршку имати", рекао је Вучић.   Он се осврнуо на честа гостовања Драгана Ђиласа на телевизији Н1, за разлику одњега, фашистичког диктатора, како га називају, а додао је и да није био на РТС-у увечерњем термину од расписивања избора.   "То је зато што сам хтео да поштујем правила предизборне кампање. Ђилас је гостоваона РТС, када су његовим противницима спуштали реглере како би он био финигосподин, а други стока која добацује", рекао је Вучић.   Проблем свих противника власти и "њихових" медија, што садашња власт "има резултатеи не плаши се питања", закључио је.  (Б92-Танјуг-Блиц)  
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