
Ана Брнабић у „Хит твиту“: Вучић још није донео одлуку да ли иде у Тирану. Сматрам да треба да оде тамо, јер нико нема такав кредибилитет као Александар Вучић - он је један од најутицајнијих лидера Европе
понедељак, 05 децембар 2022 00:02

Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је да се председник Србије "још размишља да
ли да оде на Самит ЕУ-Западни Балкан у Тирани" 6. децембра.

  

  

Брнабић је за телевизију Пинк изјавила да сматра да је „важно да он буде у Тирани јер
нико нема такав кредибилитет као Александар Вучић“, као и да је Европска унија
показала „невероватно лицемерје“ око најављене визне либерализације Косова.

  

"Рекла сам му да треба да иде и да их удари са свим тим подацима", рекла је премијерка
и додала да мисли да Вучић размишља о томе.

  

Како каже, "лако је рећи нека иде, лепо је рећи требало би председник да иде, али он ће
трпети све те притиске, пролазити кроз лицемерје, мораће да трпи све те лажи, а мора
да сачува интересе Србије, да не угрози инвестиције, стабилност земље".
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Ситуација је тешка, рекла је председница Владе Србије.

  

"То је терет који председник мора да понесе. Мислим да им нико боље од њега не каже
у лице истину и пластично им не објасни ситуацију", рекла је она и нагласила да Вучић
управо може то да учини баш онако како је успео да се избори да КиМ не буде
затворено питање.

  

Нагласила је да председник може све то да уради јер је он и нико други успео да
осмисли и имплементира кампању отпризнавања независности тзв. Косова.

  

Сви можемо да се бусамо у груди да смо урадили нешто, али отпризнавања је смислио
председник Вучић и испланирао све стратешки, рекла је она.

  

"Зато ми је важно да он буде у Тирани, важно је да буде он јер нико нема такав
кредибилитет као он, када год се видим са било којим лидером он казе, волео Вучића
или не, да је Александар Вучић један од најутицајнијих лидера Европе", рекла је
Брнабић.

  

"Он ће их најбоље суочити са њиховим лицемерјем, волела бих да будем мува у соби да
чујем шта ће им рећи", казала је премијерка.

  

Говорећи о пропустима власти из Приштине, за које је оценила да их Европска унија
приликом доношења те одлуке није узела у обзир, Брнабић је рекла да је косовска Влада
на чијем је челу Аљбин Курти „два пута забранила гласање Србима“, што је „брутално
кршење Бриселског споразума“.

  

„Проблем таблица је вештачки направљен од стране Аљбина Крутија, зато што он не
постоји, тај проблем је решен. Проблем личних карата је вештачки генерисана криза од
стране Аљбина Куртија, он је једнострано кршио све споразуме који су потписани. У сред
Берлина је рекао да у Приштини не постоји Бриселски споразум ‘немамо га и Заједница
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српских општина не долази у обзир'“, рекла је Брнабић.

  

Додала је и да је у 2021. години било 128 етнички мотивисаних инцидената, односно
напада на Србе на Косову, док је у овој години до 2. децембра било 126 таквих напада, а
да „ни за један од ових инцидената нико није одговарао“.

  

Брнабић је рекла да је постављање Ненада Рашића за министра за заједнице и повратак
„у ту такозвану Владу Косова као представника Срба“, као и именовање Раде Трајковић
за његовог заменика, уместо министра из Српске листе који је на позив Београда дао
оставку, дошло на основу „1.500 гласова“ колико је Рашићева странка добила на
косовским изборима, у односу на Српску листу која је на тим изборима добила „30 пута
више гласова“.

  

Она је рекла да „не признаје Устав Косова“, и да је то за њу као „устав Карабурме“, али
да Србе не могу да представљају они који су добили „30 пута мање гласова од Српске
листе“, коју подржава власт у Београду.
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  Пинк: „Уживо на ТВ Пинк Брнабић за Хит твит - Вучић је успео да врати дијалог саприштином за сто! “  Ексклузивно у емисији Верице Брадић вечерас о најактуелнијим темама говоре: АнаБрнабић, председница Владе Републике Србије, Сузана Грубјешић, председница Центраза спољну политику, Љубиша Ристић, редитељ и Никола Врзић, новинар.  Пре него што су погледали прилоге премијерка Ана Брнабић је изјавила да СНС ради нарешавању еколошких проблема.  Сузана Грубјешић је додала да је сигурна да ће се ова влада бавити проблемимаживотне средине.  Врзић је рекао да нема поверења, и да се овом темом сигурно манипулише, сведоци смоширом света како се скреће фокус са неких тема. Он је рекао да се зелена агендаагресивно форсира широм света.  Ристић је изјавио да је интересантно то кад год наиђе нека политичка криза,нестабилност, обавезно долази сигнал да синдикати крену. Просветни радници почну даштрајку, уместо да раде, они се баве високом политиком.  
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  Предлог број 1.  На питање водитељке да ли Београд остаје при томе да неће ићи на самит у Тирану,Брнабић је рекла да председник још увек није одлучио да ли ће ићи.  - Александар Вучић је некако не знам како успео да врати дијалог на сто. Кад асу једномприликом критиковали вучића да је сатеран у ћошак, ја сам тада рекла, тај ћошак је онизборио, ми нисмо имали ни ћошак- рекла је Брнабић.  - Имали смо два пута забрану гласања на Косову и Метохији што је брутално кршењељудских права. За то су добили само осуду и сопштење. Онда смо имали проблемтаблица, који је вештачки направљен од стране Куртија. Који је био решен. Он је отвориотему таблица са намером да малтретира народ на северу Косова и Метохије. Онда је усред Берлина рекао да у Приштини не постоји Бриселски споразум, и самими тим га неприхватамо. И опет нико се није олгасио иако је то изјавио у сред Берлина. Као шлаг наторту поставио је Ненада Рашића у тзв владу Косова као представника Срба, човекакоји је освојио 0,2 посто на изборима. Они Рада Трајковић су заједно добили толико,српска листа добила је скоро 30 пута више од обвог Ненада Рашића - рекла је Брнабић.  Никола Врзић је изјавио да су нам прво причали да је Милошевић крив, па онда билаприча о стандардима и статусу и на крају дошао је Бриселски споразум. Она је додао акопогледамо уназад сваки пут је запад изневерио споразуме у којима је посредовао.  

  Грубјешић је за емисију ХИТ ТВИТ изјавила да је ситуација врло компликована.  - Ту су две ствари које су неприхватљиве за Србију, а то је међусобно признање на којемКурити инсистира и друго улазак Косова у УН - каже Грубјешић.  Ристић је рекао да су ови наводи сви тачни и да Курти ради једну једину ствар, а то је дакомпромитује способност Европи да уради било шта.  - Он користи онима који доказуј Европи да је политички патуљак који ништа не може дареши ни у свом дроришту. А коме треба то, потребно је Америци - каже Ристић.  
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  Премијерка Брнабић извукла је све етничке мотивисане инциденте на КиМ од 2021.године. има их на стотине.  - Ни за један од ових инцидената никада нико није одговарао, ни један Албанац. Накосову и Метохији је под окриљем Куртија отворен лов на Србе. Кад погледате њиховеизвештаје о владавини права, ту је приказан напредак, цвета цвеће и све пршти - кажеБрнабић.  - Биће егзодуса ако буде визна либерализација, ја немам никакв проблем са тим, али јеневероватно то лицемерје да се на сваком састанку осећате као будала. СлушатеКуртија где се позива на извештаје и анализе да су светски шампиони у заштити људскихправа - каже Брнабић и додаје да је реалност сасвим другачија и свакодневно сеугрожавају права Срба на Косву и Метохији.  Она је додала да не зна одакле Вучићу снаге да трпи све то слушајући на састаницимаса Куртијем.  - Ситуација је тешка. Све кључа и ври, да је бар за један од ових инцидената Европарекла нешто или осудила, али није - каже Брнабић.  Грубјешић је изнела свој став да Вучић треба да оде на тај састанак у Тирану, безобзира колико је ситуација тешка.  - Важно је, неке одлуке ће се донети од чијих последица и наши животи и перспективазависи. Ја бих имала разумевања и да оде и да не оде, али мислим да је ипак бољеотићи - каже она.  Врзић је рекао да морамо да будемо свесни да ЕУ мора да нас задржи у својој орбити.  - Немају ништа да нам понуде, а имају све мање и мање. На крају крајева, да ли ће Вучићотићи у Тирану је ирелевантно, нека оде да им каже све што има, и да им буденепријатно - додао је он.  Брнабић је додала да нико боље не каже истину у лице од Вучића.  - Он је успео и нико други да осмисли и имплементира кампању око признавања, можемосви да се бусамо у груди, он је смислио и рекао како ће се имплементирати све. Збогтога мислим да је важно да он буде у Тирани. Нико нема такав политички кредибилитеткао што има Александар Вучић - рекла је она и додала:  - Ја нисам знала за твит Весне Пусић где она показује свој невероватан демократскипотенцијал, и да кога је брига што Србе треба да представља неко ко је добио 0,2 одстона изборима. Ја вам честитам госпођо Трајковић, ви сте једна храбра госпођа која хоћеда представља Србе на Косову и Метохији из Београда - каже Брнабић.  Она је рекла да је Трајковић рекла да су Срби убили Оливера ивановића, и да таквествати ни Курти не би говорио.  - Какве бљувотине она изговара само, и све је то за њу у реду и прихватљиво. Она иРашић имају образ да представљају Србе са 1.500 гласова. Срамота је, али је Курти уњима нашао озбиљне сараднике - каже Брнабић.  Предлог број 2.  Брнабић је изјавила да тајкунски медији спекулишу како је притисак на Србију да уведесанкције Русији замењен притиском да признају статус Косова.  Како је навела да су свашта су писали, углавном неистине и никада после тога нисурекли извини.  - Што се санкција тиче, чудне су то ствари кад се бусате у груди са моралом, а ондапогледате да се Белгија изборила да не уведе санкције за увоз дијаманата, па ондадијаманти испадају битнији од агресије како они кажу. Сви нихови стандарди падни кадасе ради о нашој земљи. Оно што сам хтела да кажем је анлализа Фајненшал тајмса, којакаже да је увоз руског гаса у неке земље већи него што је био пре увођења санкцијаРусији. Ту је и Хрватска која нама каже да не можемо да седимо на две столице аликада они могу нешто да ушићаре они то ураде. Али ови дијаманти су ипак победили -каже Бранбић.  Врназић је рекао да је у току не проглашени трговински рат између савезника.  - Европа ће се претворити у индустријску пустош, Америка пљачка Европу да бипреживели. Прастао је увоз руског техничког гаса, порастао је и увоз америчког. Европанема алтерантиву одакле да узме енергенте. Европска перспектива је једина која вредиу овом тренутку - каже он.  Ристић је рекао да је захтев да се призна Косово усклађивање са политиком ЕУ, Еу немазаједничку политику. Он је додао да је Русију баш брига да ли ћемо ми њој да уведемосанкције и да ЕУ ради то због свог интереса.  - Француско-Немачки предлог може постати заједнички предлог ЕУ, али око тога морајуда се сложе земље чланице и Србија - каже Грубјешић и додаје да није нимало захвалнапозиција Србије као земље која се није придружила увођењу санкција Русији. Она јерекла да Србија не сме да дозволи да буде изолована.  

  - Можемо да кажемо нећемо у Европу и то је легитиман став само је проблем последица.Увек се измери корист и штета - каже Грубјешић.  Брнабић је додала да није у складу са принципима ЕУ, да траже увеђење санкцијаРусији, а онда и признање суверинитета Косова и Метохије.  Брнабић је рекла да оно што нас очекује у наредном периоду је реструктурирањеенергетског система.  - Реформе ће бити врло дубоке, и то је јако важно за стабилност наше економије и којаје добра за одрживи развој - рекла је она.  У наставку емисије Врзић се осврнуо на енергетско реструктурирање и гласао је запредлог број 2.  Љубиша Ристић је такође гласао за предлог број 2.  Сузана Грубјешић је гласала за преедлог број 1.  Премијерка Брнабић је гласала за предлог број 1.  - Мени је основни утисак да су председника Александра Вучића чули, и то је јако важно.Не дешава се често, ја мисим јако ретко да ја знам, да ЕУ изда нову реакцију на истуствар по истом питању, и то је велика ствар и успех Александра Вучића. Ја нисампресрећна ни том другом реакцијом и мислим да неко ко је портпарол ЕУ мора да будепотпуно неутралан. Онда је занимљиво колико су сви скочили из тајкунских медија ионих из хрватске да критикују Александра Вучића и да бране раду Трајковића и рекли сују какав је речник председник користио. Ако се подсетимо филма владалац у којем сувучића поменули 442 пута га поменули у најгорем могућем смислу, е такви људи су се садосетили згорженим јер ј рекао за Куртија да је терористички олош и да су одређениљуди најгори и са дна каце -додала је она.  Предлог који је добио највише број гласова је Терористички олош.  (Бета, Пинк, Танјуг)  
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