
Александар Вучић у дводневној посети Хрватској, одржао састанак са Колиндом Грабар Китаровић; ратни ветерани одржали протест на Тргу бана Јелачића
понедељак, 12 фебруар 2018 21:00

Председник Србије Александар Вучић је, на позив хрватске председнице Колинде
Грабар Китаровић, у званичној дводневној посети Хрватској. Разговарао је с хрватским
државним врхом о отвореним питањима. Присуствовао је српско-хрватском привредном
форуму. Још је планиран обилазак локалних Срба у месту Вргинмост у општини Гвозд.

  

  

Главне теме сусрета биле су проблем несталих, правосудна сарадња, границе, повратак
имовине. Са хрватским премијером Андрејем Пленковићем разговарао је и о ратној
одштети, навео је шеф хрватске владе.

  

Посета председника Србије је почела свечаним дочеком у службеној резиденцији
председнице Хрватске на Пантовчаку, сусретом у четири ока двоје председника и
билатералним састанком званичних делегација. 

  

После разговора са председницом, Вучић се састао с хрватским премијером Андрејом
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Пленковићем. Вучић и Пленковић у згради хрватске Владе разговарали су у четири ока,
а потом је разговор настављен са члановима делегација уз радни ручак. Затим је
председник Србије посетио Сабор.

  

Током поподнева председник Србије и председница Хрватске обратили су се
учесницима Хрватско-српског привредног форума у Хрватској привредној комори у
Загребу. Посетили су митрополита загребачко-љубљанског Порфирија, а затим и
кардинала Бозанића.

  

  

Први дан посете је прошао и уз протесте, марш до амбасаде Србије и један мањи
вербални инцидент с послаником МОСТ-а испред Сабора.

  

21:30 -  Министри инфраструктура две земље Зорана Михајловић и Олег Бутковић су
сагласни да Србија и Хрватска заједнички затраже новац Европске уније за
реконструкцију железничке пруге Загреб-Београд. Протокол о сарадњи на том пројекту
потписаће у наредних десет, договорили су се.
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21:05 - Митрополит загребачко-љубљански СПЦ Порфирије изјавио је да је одушевљен
расположењем и речима одговорности које су данас у Загребу упутили председници
Хрватске и Србије, Колинда Грабар-Китаровић и Александар Вучић. 

  

"Гледајући сва збивања данас морам рећи да сам пре свега одушевљен вашим
расположењима и речима које сте обоје упутили хрватској јавности, а то су пре свега
речи одговорности и бриге за нормалне односе Срба и Хрвата, овде и свугде", рекао је
Порфирије у просторијама Митрополије загребачко-љубљанске где се сусрео с двоје
председника, пренела је агенција Хина. 

  

Он је рекао да су Срби и Хрвати одувек упућени једни на друге, али и додао да су
времена била таква да су се удаљили. "Зато је овај искорак, с једне стране вас да
позовете господина Вучића, и с друге стране да ви направите један заиста храбар и
одговоран корак да дођете овде, пре свега позив на разумевање, позив на мир", рекао је
митрополит СПЦ председницима. 

  

Њима је представљена збирка есеја полазника шесте генерације Политичке академије
Српског народног већа који су писали о својим виђењима главних проблема Срба у
Хрватској, а потом је следила расправа затворена за јавност.

  

20:57 - Председник Србије посетио је, с председницом Хрватске, надбискупа Загребачке
надбискупије кардинала Јосипа Бозанића који је поздравио "храбар искорак" двоје
председника у побољшању српско-хрватских односа. 

  

Како је саопштено из кабинета председника, Вучић је рекао да Католичка црква у
Хрватској може много да помогне у зближавању два народа и две земље, као и да се
нада да ће се у будућности више говорити о ономе што нас спаја, а не о ономе што нас
раздваја.

  

Кардинал Бозанић је рекао да су односи Србије и Хрватске кључни за овај део Европе и
да подржава сваку врсту дијалога који те односе може да побољша, додаје се у
саопштењу. 
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У многим се отвореним питањима нисмо сагласили, у неким смо се приближили, у неким
ћемо се у будућности приближити, рекла је Колинда Грабар Китаровић након састанка
са председником Србије Александром Вучићем. Дошао сам у Загреб да разговарамо о
свим отвореним питањима и да покушамо део њих да решимо, рекао је Вучић.

  

Хрватска председница Колинда Грабар Китаровић рекла је на конференцији за медије
да са председником Србије данас није било речи о темама из прошлости. Договорили
смо се да ћемо наставити да разговарамо, рекла је председница.

  

Грабар Китаровићева је рекла да је посета Вучића месецима припремана и да је хтела
да се одржи у другачијим околностима.

  

"Након ескалације вербалног рата одлучила сам да одржимо сусрет што пре.
Захвљаујемо Вучићу што је прихватио позив. Односи су бременити прошлошћу, о којој
нисмо разговарали. Нажалост, она нас спречава да односе назове пријатељским. Наша
обавеза као председника који смо непосредно изабрани је да разговарамо, налазимо
додирне тачке, решавамо шта нас раздваја и налазимо пут у будћност који ће омогућити
благостање српском и хрватском народу и држави", рекла је хрватска председница.
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У многим се отвореним питањима нисмо сагласили, у неким смо се приближили, у неким
ћемо се у будућности приближити, рекла је Грабар Китаровићева.

  

Колинда Грабар Китаровић је истакла да је са Вучићем разговарала о питању несталих,
које шби требало што пре да се реши. "Има пуно проблема, пуно година је прошло, али ме
охрабрује воља господина Вучића да директно разговара са представницима удружења
несталих". казала је она и додала да ће се и сама састати са тим удружењима у
хрватској, али и у Србији.

  

Разговарало се, како је истакла, и о мањинама, односно положају Срба у Хрвстакој и
обратно, и на томк пољу је начињен искорак. "Главни захтев Хрватске у вези мањина
њихова политичка заступљеност на нивоу државе и покрајине", рекла је председница
Хрватске и додала да се нада да ће Вучић разговарати с надлежнима у Србији
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"Треће питање о ком смо разговарали су правосудна питања. Сложили смо се да владе
наставе да разговарају у оквиру рада међудржавних комисија и одговарајућих тела",
казала је она.

  

Председник Србије Александар Вучић је захвалио хрватској колегиници на позиву и
срдачној добродошлици.

  

  

Како је рекао, разумео да је то за њу није био лак потез имајући у виду атмосферу која је
стварана у Загребу и у читаовј Хрватској. Навео је да је уверен да ће људи умети да
разумеју политичке потезе обе стране.

  

Вучић је истакаод а је дошао да разговара о отовреним питањима. Каже да ће Србија и
Хрватска морати да имају боље односе у будућности.
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Било је речи и о граници на Дунаву. Председник Србије је рекао да две земље имају
различит став по том питању, да се Хватска позива на катастарске кеиге а Србија на
закон. Додао је да ће две земље покушати то да реше билатералним путем у наредне
две године, а ако не ићи ће се на правосудне органе.

  

Вучић је рекао да ће примити и удружења несталих из Хрватске како би видео како
може да се помогне.

  

Вучић и Китаровић посетили Митрополију; Митрополит Порфирије: Посета је
охрабрење

  

 Председник Србије Александар Вучић данас је заједно са хрватском председницом
Колиндом Грабар Китаровић посетио Митрополију загребачко-љубљанску, где су
разговарали са полазницима Академије Српског народног вијећа, и представљен им је
пројекат "Будућност Срба у Хрватској".
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  Двоје председника дочекали су митрополит Загребачко-љубљански Порфирије ипрофесор Дејан Јовић.  Скупу присуствује доста младих Срба, полазника Академије, који су срдачно поздравилипредседника Вучића и сликали се са њим и митрополитом Порфиријем.  Митроплоит Порфирије је на почетку разговора Вучићу и колеги Грабар Китаровићпоручио да је одушевљен речима које су упутили током дана, речима одговорности ибриге за нормалне односе између две земље.  Председнику Вучићу рекао је да његова посета представља охрабрење за српски народу Хрватској.  - Велика радост је за нас Србе што вас имамо у овом граду и под овим кровом, гледајућисва збивања данас - рекао је он.  Према његовим речима, Србија и Хрватска су одувек упућене једна на друге, али су нажалост времена била таква "да смо се удаљили".  Како је рекао, искорак Колинде Грабар Китаровић да позове Вучића у посету и Вучићевхрабар и одговоран корак да дође представља позив на мир.  - Председниче, хвала што сте дошли, посета је охрабрење за наш народ овде - рекао јеПорфирије.  Како је истакао, основни утисак је, а то, како је рекао, зна из личног искуства, да јесрпски народ уплашен и да живи у некој врсти апатије и одустајања од самог себе.  - Ваш долазак је охрабрење - закључио је Порфирије.  Јовић као модератор разговора, објаснио је председницима да ће имати прилику даразговарају са групом од 15 полазника Академије, који су се у својим есејима бавили штасе може направити у наредних 10 година.  Вучићу и Грабар Китаровић представљен је и извештај шта су они писали у својимрадовима.  Преостали део састанка председника и полазника одвија се иза затворених врата.  "Сусрет Вучић и Грабар Китаровић даје наду"  Митрополит загребачко-љубљански Порфирије рекао је вечерас, после сусрета сапредседницима Србије и Хрватске, да српски народ у Хрватској има проблем да седекларише, те да се зато често повлачи у себе и покушава да се камуфлира.  Он је, у изјави за Пинк, рекао да позив председнице Хрватске и њено заједничкопојављивање са председником Србије даје наду Србима из Хрватске да постојиперспектива и да ће се односи макар мало унапредити.  - Постоји низ проблема, а сигруно један од највећих је егзистенцијално питање,економски услови у којима наши људи живе. Не треба генерализовати, али има оних којиживе на ивици егзистенције, док је у урабаним срединама за нијансу другачије, јер тамонаши људи имају могућност да се лакше камуфлирају и интегришу, али не онакви каквијесу, већ одустајући од себе и свог идентитета - рекао је Порфирије.  Он је додао да свака влада треба да помаже националним мањинама и истакао да сузакони у Хрватској добри, као и да се српски представници у парламенту Хрватскетруде и боре за живот Срба.  - Ова посета Вучића Хрватској и покушај да се стави тачка на реторику која производимржњу на мржњу, да се разговара цивилизовано, то обећава даљу будућност - рекао јеПорфирије.  Он је рекао да нада увек постоји, те да је легитимно да свака држава има своју границу,али да су Срби и Хрвати вековима упућени једни на друге, да су се многе породицесјединиле и да је тешко рећи ко је Србин, а ко Хрват.  - Ово је велики дан, како је Колинда, а нарочито Вуцичх наступио и мислим да ћеизазвати код људи позитивну реакцију која је важна за будућност - рекао је Порфирије.  

 8 / 14



Александар Вучић у дводневној посети Хрватској, одржао састанак са Колиндом Грабар Китаровић; ратни ветерани одржали протест на Тргу бана Јелачића
понедељак, 12 фебруар 2018 21:00

  Састанак с Пленковићем, уписао се у Златну књигу  Председник Србије Александар Вучић наставио је разговоре у Загребу састанком сапремијером Хрватске Андрејом Пленковићем. Пленковић је дочекао Вучића испредседишта владе, на Марковом тргу, а Вучић се потом уписао у Златну књигу.  Председник Србије Александар Вучић навео је да је са хрватским премијером АндрејемПленковићем разговарао о правима мањина и темама од интереса за обе стране.  "Разговарао сам са Пленковићем о темама од интереса за обе стране, мањинскимправима, о томе колико је учињено и колико можемо да учинимо, објавио је Вучич наТвитеру пошто се у Загребу састао са хрватским премијером.  Он је данас по доласку у Банске дворе изразио уверење да ће односи две земље и дванарода бити значајно унапређени.  "Сигуран сам да ће влада Хрватске као и сви ми из Србије том важном и позитивномпроцесу дати пуни допринос", написао је у Златној књизи.  Пленковић је уочи разговора најавио да ће са српским председником отоврити и питањератне одштете.  Вучић је допутовао у дводневну посету Загребу где се састао прво са председницомХрватске Колиндом Грабар Китаровић са којом је разговарао о решавању отовренихпитања, пре свега судбини несталих, положају мањина, питању граница и правосуднимпитањима.    Разговарао сам са @AndrejPlenkovic  о темама од интереса за обе стране, мањинскимправима, о томе колико је учињено и колико можемо да учинимо. pic.twitter.com/2rcyAB83N2  — Александар Вучић (@predsednikrs) February 12, 2018    Вучић и Пленковић прво су водили "тет-а тет" разговоре а потом су наставили сачлановима државних делегација током радног ручка.Председник Србије поподне ће сесастати и са председником Хрватског сабора Горданом Јандроковићем, а потом ће сезаједно са председницом Колиндом Грабар Китаровић обратити учесницима Привредногфорума у Хрватској привредној комори и посетити Митрополију загребачко-љубљанску.  Другог дана посете, у уторак Вучић ће посетити општину Гвозд, насеље Вргинмост иприсуствовати скупштини Српског народног већа у Концертној дворани ВатрославЛисински у Загребу, чиме завршава његова посета Хрватској.  Предвиђено је и одржавање радног ручка којем ће, уз председника Србије и премијераХрватске, присуствовати и делегације.  Вучић, након тога, прелази на другу страну Марковог трга, у Сабор, где ће разговаратиса председником парламента Горданом Јандроковићем.  "Обавеза државних функционера да се понашају одговорно"  Вучић је рекао да се договорио са премијерком Аном Брнабић да у наредних сто данапокушају да промене атмосферу која влада између Србије и Хрватске.   "Сви државни функционери имаће обавезу да не увреде хрватске званичнике, да сепонашају одговорно, да имамо боље односе", рекао је председник Србије и додао да ћетако поступати без обзира на то да ли ће и хрватски званичници на то одговоритипозитивно.  Александар Вучић у дводневној посети Хрватској  Председник Србије Александар Вучић стигао, на позив хрватске председнице КолиндеГрабар Китаровић, у званичну дводневну посету Хрватској током које ће с хрватскимдржавним врхом разговарати о отвореним питањима, присуствовати српско-хрватскомпривредном форуму и обићи локалне Србе у месту Вргинмост у општини Гвозд.  

  Главне теме сусрета биће проблем несталих, правосудна сарадња, границе, повратакимовине, а премијер Хрватске Андреј Пленковић очекује и разговор о ратној одштети.  
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Александар Вучић у дводневној посети Хрватској, одржао састанак са Колиндом Грабар Китаровић; ратни ветерани одржали протест на Тргу бана Јелачића
понедељак, 12 фебруар 2018 21:00

  Посета председника Србије почеће свечаним дочеком у службеној резиденцијипредседнице Хрватске на Пантовчаку, сусретом у четири ока двоје председника ибилатералним састанком званичних делегација.    После разговора са председницом предвиђен је састанак с хрватским премијеромАндрејом Пленковићем. Вучић и Пленковић прво ће у згради хрватске Владеразговарати у четири ока, а потом ће разговор бити настављен са члановима делегацијауз радни ручак.

    Током поподнева председник Србије и председница Хрватске обратиће се учесницимаХрватско-српског привредног форума у Хрватској привредној комори у Загребу ипосетити Митрополију загребачко-љубљанску где ће се сусрести с младима. 
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  12.20 – Састанак Вучића и Грабар Китаровићеве трајао је дуже од предвиђених сатвремена. У току је састанак две делегације. 

  12.15 - Учесници протеста који су у Загребу организовала удружења ратних ветерана иудовица, због посете српског председника Александра Вучића, дошли су до Каменитихврата која воде ка Марковом тргу где је седиште владе, али не покушавају да пробијузаштитну ограду коју је поставила полиција већ само гласно негодују и вичу "Издаја".  

  12.09 - Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је да не очекује нарочитовелике резултате посете председника Александра Вучића Загребу.  10.45 – Након званичног фотографисања, Вучић и Грабар Китаровићева су се повуклина састанак у четири ока.
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  10.40 – Председница Хрватске Колинда Грабар Китаровић дочекала је на Пантовчакупредседника Србије.  10.23 - Председник Србије стигао у званичну дводневну посету Хрватској.  9.58 - Протест због доласка председника Србије Александра Вучића неће се одржати наТргу светог Марка, како су организатори хтели и најавили, јер је полиција забранилаприступ Горњем граду. Уместо тога, протест се одржава на Тргу бана Јелачића.  

  9.35 - У Загребу су појачане мере безбедности уочи доласка председника Србије, а дужтрасе којом ће пролазити Вучић јутрос су постављене заставе Србије. 
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  7.49 - Бивши председник Хрватске Иво Јосиповић изјавио је да не треба очекиватиепохалне резултате од посете председника Србије Александра Вучића Загребу ипоручио да би Вучић требало да положи цвеће цивилним жртвама на Мирогоју.

  7.45 - Другог дана посете, у уторак Вучић ће посетити општину Гвозд, насељеВргинмост и присуствовати скупштини Српског народног већа у Концертној двораниВатрослав Лисински у Загребу, чиме завршава његова посета Хрватској.    Вучић је први председник Србије који долази у званичну посету Хрватској од 2010. Допосете долази у јеку политичких напетости и размене оштрих речи с обе стране пресвега због нерешених питања из ратне прошлости.    Из хрватске Владе неколико пута су оценили да није прави тренутак за Вучићеву посету,а чули су се и захтеви за његово извињење због изјава из ратних '90-тих, док супоједина удружења ратних ветерана и удовица за данас најавили протест.    Уочи доласка у Загреб, председник Србије је у интервјуу за хрватски Глобус рекао даСрбија и Хрватска немају сукобе око будућности и најавио да ће председници Хрватскепредложити мораторијум од шест месеци на расправе о темама из прошлости.      (Агенције)  
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