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Председника Србије Александар Вучић изјавио је да Србија жели да буде део Европске
уније, али да се не стиди својих односа са Русијом и Кином, јер је то начин да земља која
је на раскрсници путева обезбеди себи напредак и бољи квалитет живота својих
грађана.

  Председнику Чешке Милошу Земану приређен је свечани дочек у холу Палате Србија,
након чега је одржан састанак са председником Србије Александром Вучићем.   

Вучић је након састанка изјавио да су разговарали тешкоћама са којима се Србија
суочава на европском путу и у односима са Приштином.  

  

  

"Верујем да ћемо успети да сачувамо националне и државне интересе Србије упркос
бројним тешкоћама", рекао је Вучић.  

  

Вучић је рекао да је утростручена робна размена две земље и ове године ће премашити
1,15 милијарди евра, наводећи да је једна чешка компанија инвестирала у Теленор и
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Теленор банку, док је друга инвестирала у компанију Књаз Милош.  

  

Имамо Чехе који живе у Србији, дивни људи који воље Србију, желим да им се захвалим,
рекао је Вучић.

  

"Земан је искрени пријатељ Србије и српског народа, желим му да још много година
сачува свој бриљантно бистри ум, који мисли у интересу свог народа, а не у интерсу
великих сила", рекао је Вучић.

  

Он је најавио да ће бити гост Вишеградске четворке већ почетком октобра. 

  

Председник Чешке изјавио је да држава коју предводе ратни злочинци,
алудирајући на Косово, не би требало да се налази у заједници демократских
земаља.

  

  

"На крају бих рекао неколико провокативних реченица, јер не би ми веровали ако
не бих био провокативан. Сваки политичар треба да првенствено брани интересе
своје државе, а не да буде нека марионета страних власти. Било које стране
власти", рекао је Земан и додао "искрено ценим пријатељство између српског и
чешког народа".  

  

Хашки трибунал је пре неког времена објавио вест где је изразио подозрење у вези
ратних злочина косовских представника, а мислим да је због тога је и премијер Косова
поднео оставку, рекао је Земан.  

  

Ценим пријатељство, а због тога сутра ћу примити Емира Кустурицу који је студирао у
Чешкој и доделити му медаљу за заслуге 28. октобар. То представља симбол за оне
људи који су студирали у Прагу и сада делују у Србији, рекао је Земан.  
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"Рекли сте ми смо близанци, а мислим да је у многоме истина, јер обе земље су средње
величине, одбијам тврдњу да постоје мале земаље, обе земље заједничке судбине.
Желим да захвалим Србима који су стали на нашу страну 1938. и 1968. године када су
нас окупирали Совјети и зато сам овде", додао је Земан.  

  

Он је рекао да нико не може принудити привреднике да улажу, ако то не желе, а 50
врхунских инвеститора је дошло из Чешке.  

  

Наша делегација обавестила председника о свим питањима која су везана са међусобну
сарадњу и изненађен сам лично колико је та сарадња дубока, истакао је Земан.

  

Земан се налази у тродневној посети Београду, током које ће разговарати и са
премијерком Аном Брнабић, а говориће и на Српско-чешком пословном форуму. 

  

Земан за месец дана поставља питање о повлачењу признања Косова

  

БЕОГРАД - Председник Чешке Милош Земан најавио је данас у Београду да ће за месец
дана, на састанку уставних власти у Прагу, поставити питање да ли је могуће повући
признање независности Косова.
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  Упитан да ли Србија може очекивати да нека држава ЕУ у наредном периоду ипакразмисли и ревидира свој став о независности Косова, Земан је рекао да он ниједиктатор и не може да наметне свој став, али да је оно што може да уради то да замесец дана на саветовању власти постави питање да ли је могуће повући признање.  "Драго ми је да је министар одбране Лубомир Метнар изјавио да је била грешкапризнање Косова. Он ће вероватно бити на мојој страни, ко ће бити на другој видећемо",казао је Земан на заједничкој конференцији за штампу са председником СрбијеАлександром Вучићем.  Земан, наиме, не дели став чешке владе, која је признала самопроглашену независностКосова.  Он је претходно подсетио да је Хашки трибунал покренуо истрагу ратних злочина наКосову, због чега је косовски премијер поднео оставку.  "Изразио бих с тим у вези лично мишљење да држава коју предводе ратни злочинци неби требало да буде део заједнице демократских земаља", подвукао је Земан.  Вучић је истакао да је Србија захвална Земану на његовим ставовима о КиМ и пренео дага је упознао са проблемима са којима се суочавамо.  "Нисам очекивао да ће да покреће неке иницијативе. Веома сам захвалан што се чујењегов глас", казао је он.  Додао је да се глас Земана далеко чује, и да ће његове речи све више допирати до ушијуу Европи, јер људи разумеју да ствари нису црно-беле, како су приказиване.  Указао је да га је Земан позвао на састанак Вишеградске групе, 3.октобра у Праг, где ћебити једини председник из региона, што показује колико поштовање Земан има преманашој земљи.  
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  "Само компромисом а не ултиматумима, истиче председник, може се доћи дорешења проблема. Они који управљају својим земљама треба да воде рачуна о тимземљама, а не да буду марионете у било чијим рукама. Ја се тиме руководим и ускладу са тим наставићемо политику војне неутралности јер је таква одлукаСкупштине Србије, али и народа", напоменуо је Вучић. Истовремено, додао је, Србијаима добре односе НАТО-ом и наставиће да на томе ради.  Земан имао проблем са слушалицама, Вучић: "Намештаљка"  Земан је имао проблем са слушалицама, на којима је пратио превод, и у једном тренуткусе обратио Вучићу са питањем:  "Како је могуће да вама ово функционише, а мени не?".  Председник Србије се нашалио: "Намештаљка".  "Српска посла", додао је и извинио се чешком колеги због проблема са слушалицама.  Србија је војно неутрална, то је најбоља одлука  Србија ће наставити са политиком војне неутралности, поручио је председник и истакаода је таква одлука српког парламента, али и народа.  "Сматрам да је то најбоља одлука Србије, јер тиме бринемо о себи, чувању свог неба изаштити земље", рекао је Вучић одговарајући на питање чешког новинара у вези саНАТО-ом,.  Вучић је навео да Србија има добре односе и сарадњу са НАТО-ом, као и да ће се увектрудити да гради такве односе да нам се не би поновила 1999. година.  Ране српског народа из 1999. године нису зацелиле, подвукао је Вучић.  "Гледамо у будућност, радимо свој посао, чинимо све да земља има мир и сигурност, данам се не понове ратови из 20. века, већ да ово буде век мира. Али, да можемозаборавимо шта се дешавало пре 20 година, или у светским ратовима, то за Србе није нилако ни једноставно", рекао је Вучић.  Увек ћу бити за бољу сарадњу са Хрватском  Вучић је поручио да ће се увек залагати за боље односе са Хрватском и да они код насмогу да се "шетају" где год хоће.  Он је то рекао поводом изјаве Зорана Милановића да ће, ако победи на председничкимизборима у Хрватској, свести на минимум односе са Србијом и да Вучић неће моћи да сешета "лијепом њиховом".  "На то да би желели у Хрватској да се смање односи са Србијом на минимум и да се неконе шета... ја се врло ретко шетам било где, нисам ни атлетичар, нити као министри ЗоранЂорђевић и Синиша Мали. Не шета ми се нигде, не идем на море у Хрватску, нити самишао од распада Југославије, нити планиран да идем", рекао је Вучић одговарајући напитање новинара да прокоментарише Милановићеву изјаву.  Каже да је чак и оном комичару, "фејк Милановићу" то рекао, када су покушавали да ганаместе како прича са Милановићем.  "Увек сам желео бољу сарадњу са Хрватском и желећу и у будућности. Код нас они могуда се шетају где год хоће. Надам се да више воле шетњу од мене", председник Србије.  Поручио је да не тражи ни од кога да воли Србију и Србе, нити да ће некога за то дамоли.  "Нећу да се неком извињавам зато што он мисли да му је политички насушна потреба даим се Срби извињавају. Време када су Срби себе добровољно понижавали и клечали имолили да добију лепу реч од неког од страних представника је прошло. Мене интересујудела која остављамо грађанима Србије, а све друге ћемо да поштујемо једнако или ивише него они нас", навео је Вучић.  Такође, каже да нема ништа против Хрвата и да могу да раде шта хоће, али да ћеполитику у Србији увек водити грађани Србије, а не неко са стране.  "Мени је жао, али они су нама учинили једну ствар, а то је да смо се ми оријентисали насаобраћајне правце према Будимпешти. То је била и једна од наших тема данас, коридорПраг - Будимпешта - Београд ка Грчкој и Турској. Наставићемо са тим, као и раду на уоквиру водног коридора Дунав - Одра - Лаба. Можемо да имамо озбиљну сарадњу саЧешком".  Захвалио је Земану, како је рекао, на речима поштовања према нашој земљи и поручиому:    "Срби су добар и одан народ и видећете то на сваком кораку и осетити поштовање иљубав српског народа према народу и држави коју водите".  Вучић и Земан су јуче положили венац на Споменик браниоцима Београда у Првомсветском рату.   (Агенције)  
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