
Александар Вучић у Паризу: На кратко сам се сусрео и разговарао са Трампом, Путином и Макроном; Трамп ми је пред 25 људи рекао да су Срби велики народ; Вукадиновић: Није ни требало да буде тамо, већ на паради у Београду
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Председник Србије Александар Вучић изјавио је да се у Паризу на кратко сусрео са
председником Сједињених Америчких Држава Доналдом Трампом, са председником
Русије Владимиром Путином и да је имао два-три кратка сусрета и са председником
Француске Емануелом Макроном.

  Он је новинарима у Паризу, где је обележено 100 година од потписивања примирја у
Великом рату, рекао да је Трамп пред око 25 људи за Србе казао да су велик народ.

  

"Био сам поносан на то што припадам том народу и што представљам тај народ", рекао је
Вучић, наводећи да су један другом честитали празник, да се Трампу представио и
рекао му да Србија жели већу сарадњу и пријатељство са САД.

  

Како је навео, са Емануелом Макроном је разговарао у три наврата по два, три или
четири минута, подсећајући да Макрон за двадесет дана долази у Србију. Вучич је
позвао грађане Србије да Макрона дочекају на најлепши могући начин и покажу шта је
гостопримство.

  

Он је казао да је на кратко разговарао и са Путином, а много дуже са шефом руске
дипломатије Сергејем Лавровим и то о посети Путина Србији средином јануара идуће
године.
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Вучић је казао да ће током те посте бити потписано десет а можда чак 15 споразума о
сарадњи.

  

Вучић: Не знам како је одређен распоред седења на обележавању Дана примирја
испред Тријумфалне капије

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да не зна како је одређен распоред
седења на обележавању Дана примирја испред Тријумфалне капије у Паризу, али да
"није било места да прави скандал".

  

  

Председник Косова Хашим Тачи седео на централној церемонији у Паризу у другом реду
иза председника Русије Владимира Путина.
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"Тачи је имао бољу позицију од свих нас. Позицију председнице Хрватске Колинде
Грабар Китаревић би неко објаснио абецедним редом. Ја нисам схватио... своје сумње не
бих износио... Ако ме питате да ли је то однос снага, није. Макрон ће доћи у Србију,
тешко да ће ићи у Приштину, Путин такође. Зашто је неко тако поступио, није имало везе
са азбучном редом. Да правим скандал, сложићете се, није било места", рекао је Вучић
новинарима након церемоније.

  

Он је додао додао да "сумња шта се тамо десило, али о томе не може да говори јавно".

  

  

"Можете да мислите шта је неко мислио кад је поставио Тачија иза Путина", закључио је
Вучић.

  

Објашњавајући место Србије према великим силама, Вучић је рекао: "Председник
Макрон ће доћи у Београд. Сумњам да ће у Приштину, Путин ће доћи у Београд, у
Приштину неће, и Ангела Меркел ће доћи у Београд а нисам сигуран да ли ће у
Приштину".

  

Он је оценио да су "Американци највећи спонзори косовке независности, али то не значи
да са американцима не треба да разговарамо".

  

Ђорђе Вукадиновић: Није ни требао да иде у Париз, место му је било на паради која
је морала бити организована у Београду

 3 / 6



Александар Вучић у Паризу: На кратко сам се сусрео и разговарао са Трампом, Путином и Макроном; Трамп ми је пред 25 људи рекао да су Срби велики народ; Вукадиновић: Није ни требало да буде тамо, већ на паради у Београду
недеља, 11 новембар 2018 23:04

  

Народни посланик и уредник НСПМ Ђорђе Вукадиновић осврнуо се на обележавање сто
година од победе у Првом светском рату у Паризу и на присуство Александра Вучића на
церемонији на коју је позван и Хашим Тачи.

  

  

Вукадиновић је констатовао како сама чињеница да је Тачи седео на централном
делу трибине у другом реду, одмах иза Путина, Трампа и Макрона, док је Вучић у
исто време био стављен са стране, представља својеврсно понижење за Србију.
Међутим, он сматра да то није чудно јер је Вучић претходно сам пристао на
понижења.

  

"Није требало ни да иде, односно, требало је да присуство услови скидањем тј.
непостављањем заставе Косова", сматра Вукадиновић.

  

Истакао је и да је председник Србије овом приликом морао да буде на српском
обележавању стогодишњице победе у Првом светском рату, која је морала да буде
обележена у Београду. У Париз је евентуално могао да оде министар спољних послова.

  
  

Не гледам пренос из Париза. Да ли је тачно да Хашим Тачи седи у централном делу
трибине, у другом реду, тик иза Путина, Макрона и Трампа? А председник Србије
забачен негде са стране? Али, тако је то. Кад пристанеш на понижења, понижење
обично и добијеш.
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  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) November 11, 2018    
  

И да завршимо са овом мучном темом. Није требало ни да иде, односно, требало је да
присуство услови скидањем тј. непостављањем заставе Косова. Евентуално, могао је да
оде министар сп. послова, а он да буде на српској манифестацији и паради које је
морало бити у Београду. Хвала.

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) November 11, 2018   
  

И пре него што крену ботови са опаскама типа - "срам те било, ликујеш, злурад си итд",
да кажем и ово: Не. Напротив. Веома сам тужан што се на данашњи дан моја земља
овако понижава. А не би било много боље чак и да су га Макрон, Путин, Трамп и Ангела
заједнички љуљали у крилу.

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) November 11, 2018    

Вучић: Трамп ми је пред 25 људи рекао да су Срби велики народ

  

Председник Србије Александар Вучић истакао је, после сусрета са низом светских
лидера у Паризу, да се Србија и њен углед у свету поново подижу.

  

Он је додао да ће то бити његов циљ и посао и у будућности.

  

Вучић је српским новинарима пренео да је канцеларка Англеа Меркел пре свечаности
обележавања 100 година од завршетка Великог рата, имала сусрет само са њим и
генералним секретаром УН Антониом Гутерешом.

  

"Неколико минута пре светковине, Меркелова је желела да разговара са нама и
разговарали смо готово 40 минута. Причали смо о регионалним питањима, билатералним
односима, дијалогу и региону у ширем контексту", рекао је Вучић и пренео да је уверен
да ће Немачка сигурно реаговати на неприхватљиво рушење споразума ЦЕФТА од
стране Приштине, дизањем такси на робу из Србије.
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  Каже да Меркелова жели да помогне, те да јој се он захвалио на помоћи уинвестицијама.  Подсетио је на позиције са којих полазе Немачка и Србија када је реч о КиМ, али истичеда је сагласност Немачке важна за многе ствари, пре свега када је реч о путу ка ЕУ ипозиционирању Србије у свету.  "Важно је да за све оно што радимо да покушамо да добијемо сагласност Немачке јер безНемачке тешко да можете да очекујете било какав напредак ка ЕУ али и кад је реч опозиционирању Србије у савременом свету", рекао је о састанку са немачкомканцеларком Ангелом Меркел.  Са Путином је, каже, говорио кратко, а синоћ мало дуже са Лавровим.  "Очекујемо га средином јануара, посета се припрема", додао је Вучић, рекавши да мислида током његове посете може да буде потписано 10 важних споразума, мзозда чак и 15.  Разговарао је и са Борисовим.  У два наврата разговарао је са Трампом накратко.  "Рекао је да су Срби велики народ и да ја представљам велики народ. Поносан сам јер јеон, поред Путина, највећа звезда. Ово је рекао пред 25 људи", рекао је Вучић.  Вучић је додао да није било времена ни простора за дужи и озбиљнији разговор саамеричким председником, али да је он током сусрета изразио наду и жељу да Србија саСАД оствари боље односе и да Трамп посети нашу земљу.  Рекао је и да су један другом честитали празник.  "Сигуран сам да не зна да сам председник Србије, без озбира што смо се и ранијевидели. Нисам од оних који пате од комплекса виших вредности и значаја. Знам да немапојма ко сам. Док се ја представим и кажем основне ствари о Србији… Био сам срећанкад је то била његова реакција", рекао је Вучић.  Он је додао да је Трамп свој коментар поновио и пред другим људима.  Вучић је указао да је разговарао у три наврата, кратко, са председником ФранцускеЕмануелом Макроном, који ће за 20 дана доћи у Београд.  „То је оно што је био део нашег посла. Оно на шта не можемо да утичемо, а знам да свакоу Србији има кнедлу у грлу, чињеница да је свуда истакнута косовска застава и њиховоднос, али не мислите да је он једнак, пошто сви знају разлику између нас. То је нештошто траје деценију, можда од 1988", рекао еј Вучић.  Он је истакао да се то неће скоро променити, те додао:  "Ми морамо своју позицију да мењамо, да будемо снажнији и све присутнији, да имамовише аргумената и боримо се још јаче", закључио је Вучић.  Честитам празник грађанима Србије и сто година од велике српске победе у Првомсветском рату, у којем смо положили много живота на олтар отаџбине. После деценијапропадања и урушавања наше земље Србију поново подижемо. Њен углед, али иекономску снагу пре свега, али и сваку другу и то ће бити наш псоао и у будућности",нагласио је Вучић у изјави новинарима.  Вучић: Није било потребе да разговарам са Тачијем  Париз -- Председник Србије Александар Вучић изјавио је да није било никакве потребеда разговара са Хашимом Тачијем у Паризу.  Он је навео да су се видели пре неколико дана у Бриселу, уз оцену "није било неко сјајновече".  Вучић је одговарајући на питања новинарима у Паризу, где је присуствоваообележавању 100 година од обележавања завршетка Првог светског рата, а у везипомињања у медијима могућности његовог сусрета са Тачијем уз посредовање светскихлидера рекао:  "Претпостављам да није било потребе за тим. Срео сам га у Бриселу пре две, три вечерии није било баш неко сјајно вече. А не може да буде сјајно вече када вам неко уводипорезе или таксе - како да буде".  Он је на питање о "разграничењу" и да ли је о томе разговарао са канцеларком НемачкеАнгелом Меркел навео да је о томе давно разговарао са њом и да му је и тада рекла дасе томе противи као да би била много оштрија у реаговању да није он у питању јер ценишта је све урадио за Србију и стабилност региона.  Поновио је да је и тада рекао да говори оно што мисли и да се тога држи, али и даражуме позицију Немачке.  "Када говорите о Пандориној кутији - о којим границама говорите?", упитао је Вучић идодао да сви који о томе причају, као и неки код нас, заборављају да кажу да при томемисле о границама такозваног независног Косова.  "А, знамо ли ми где су границе када Русија, Шпанија, Немачка, Србија, сви говоредругачије", каже Вучић.  На границе Шпанија гледа на један, каже српски председник, а Италија на други начин,Русија на један, а САД други, Кина на први, Немачка на други начин, и све то требарешавати како би имали мир и да не би бринули да ли ће нека "луда глава да уводитаксе, или војску на север Косова".  Како је навео, екстрема има свуда, тако код нас имамо оне који су за независно Косово идали би и Крагујевац само да се "ратосиљају свега", са фашистима који пребијају жене, аговоре да је "наше све до Валоне", а све зарад једног истог циља - како да оборе Вучићаса власти.  Нагласио је да је полтика нормалне, пристојне и модерне Србије политика компромиса иразумевања и заштите националних и државних интереса.  Одговарајући на питања у вези разговора које је имамо са Меркел о КиМ, Вучић јепоновио да нема шта да се прича о неком решењу у моменту када ни Цефта споразум,због неких у Приштини не може да се испоштује, те поновио да смо миљама далеко однеког договора.  Он је рекао да се наслушао тих теорија завере и подсетио на једног политичара, који јепричао да ће 4. новембра бити референдума и избора, а тај датум је прошао.  Где је тај референдум, упитао је Вучић и додао да је "тај поуздано знао шта ће седешавати после претходне посете коју је имао Паризу и састанка са Макроном, алиникако да објасни одакле му седам милиона евра, или један други 25 милиона евра којесу опљкачкали...".  Видети још:   Хашим Тачи у Паризу: Имао сам сјајан сусрет са Трампом - стопостотно је подржаоправно обавезујући споразум Косова и Србије  У Паризу се обележава 100 година од завршетка Првог светског рата; Макрон:Историја прети да понови свој трагични ток; Домаћини прославе сместили ХашимаТачија непосредно иза Меркелове, Трампа и Путина; Вучић скрајнут  (Агенције)  
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