
Вучић са Столтенбергом на међународној вежби МУП-а и НАТО „Србија 2018“: Без обзира на болна сећања, због будућности наших грађана, хоћемо и желимо да имамо добре односе са НАТО; ми не доживљавамо КиМ као независно
понедељак, 08 октобар 2018 10:26

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је Србија војно неутрална и да ће тај
статус "љубоморно чувати", али да је то неће спречити да оствари добру сарадњу са
НАТО.

  

„Многи су питали: 'А шта ће вам НАТО, и зашто са њима разговарате?' Србија је војно
неутрална и љубоморно ће то чувати, али добро сарађује и сарађиваће са НАТО. Србија
је у последњој фази прихватања ИПАП плана за период 2018-2020. јер хоћемо и желимо
да имамо добре односе са тим савезом због будућности наших грађана, без обзира на
болна сећања“, рекао је Вучић на отварању међународне теренске вежбе "Србија 2018"
у Младеновцу.

  

  

Вежба "Србија 2018" одржава се од 8. до 11. октобра на подручју Младеновца, Сопота и
Аранђеловца, уз учешће 2.000 људи из 38 земаља. Вежбу организују Министарство
унутрашњих послова Србије и НАТО агенција Евроатлантски координациони центар за
ванредне ситуације.
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Вучић је захвалио генералном секретару НАТО Јенсу Столтенбергу, који је у посети
Србији, због тога што су претходних дана разговарали о бројним темама али што он
ниједног тренутка није желео да утиче на одлуку где Србија жели да буде у будућности.

  

Он се захвалио генералном секретару НАТО Јенсу Столтенбергу што ни на који начин
није желео да утиче на одлуку Србије, и на њено независно и самостално одлучивање
где и како жели да буде у будућности.

  

"Желим да се захвалим генералном секретару НАТО због подршке у организовању ове
вежбе и на чињеници да ни једног секунда, а имали смо дуге разговоре, ни на који начин
није желео да утиче на одлуку Србије, на њено независно и самостално одлучивање где
и како жели да буде у будућности", рекао је председник.

  

Он је додао да Србија добро сарађује и сарађиваће са НАТО, као што има добре односе
и са Русијом и Кином.

  

"Србија се налази у последњој фази стварања и прихватања ИПАП 2018/20 и то је нешто
на чему ће Србија да ради. Хоћемо, желимо и морамо, без обзира на болну и тешку
историју, да због будућности наших грађана имамо добре односе", закључио је он.

  

  

Председник Србије је учесницима вежбе пожелео успех и пренео им своје задовољство
због тога што се ради о једној од највећих вежби тог типа у којима екипе из 38 земаља
заједно раде и спремају се да пруже међусобну помоћ у случају непогода и несрећа.

  

"Овде је реч о спасавању живота људи и међусобној помоћи. Србију су 2014. године
погодиле велике поплаве и оне су нам показале значај међународне сарадње. Тада је
помоћ стигла из 14 земаља а многи од тих одважних људи и сада су са нама и ја им
захваљујем", рекао је он.
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Вучић је рекао да управо због тога и Србија има дужност да другима помогне када их
снађу невоље и додао да је то захтеван и комплексан задатак који тражи координацију,
спремност и међусобну сарадњу.

  

Ми не доживљавамо КиМ као независно

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је са генералним секретаром
Јенсом Столтенбергом разговарао о недавној ситуацији на Газиводама.

  

Вучић је рекао да је Бриселским споразумом из 2013. године у тачки девет дефинисано
како се формира полиција за север Косова и Метохије и да је регионални командант те
полиције Србин. Он је објаснио да тог дана нико из регионалне полиције није знао да
долазе "људи са дугим цевима, пушкама и снајперима".

  

"Да ли су знали Еулекс и НАТО не знам, али регионални командант није, као што ни
власти у Србији нису знале за Тачијеву идеју да обиђе Газиводе", рекао је Вучић.

  

Према његовим речима, постоји договор у Бриселу о два услова за улазак албанских
наоружаних трупа на север Косова - уз дозволу НАТО-а, и уз сагласност српске
заједнице. Како каже, не зна да ли су имали дозволу НАТО-а, али српску заједницу нису
питали.
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  Вучић сматра да на КиМ нико други осим Срба није угрожен и да не постоји случај гдеСрби угрожавају Албанце, док је Србима угрожен повратак, краду им стоку,туку децу.Он је замолио КФОР да чува Србе у складу са резолуцијом 1244.  Истакао је да је Столтенберг један од ретких које је те вечери, када се догодиласитуација на Газиводама кога је могао да добије што је,оцењује, допринело смиривањуситуације. Вучић је рекао да је на томе захвалан и изразио уверење да ће на успешанначин сарађивати и у будућности.  "Ми не доживљавамо КиМ као независно. Замолио сам Столтенберга да уђе у нашеципеле и да погледа ствари из српског угла. Упознао сам га са страховима српскогнарода. Важно је да увек можемо да будемо у контакту како бисмо сачували мир истабилност", рекао је Вучић.  Безброј пута сам га молио да не смањује мисију Кфора на КиМ  Председник Србије Александар Вучић изјавио је да се данас договорио са генералнимсекретаром НАТО Јенсом Столтенбергом да у случају било какве кризне ситуације наКиМ могу брзо да ступе у контакт, како би могли да се спрече сукоби и теже последице.Вучић је рекао да је замолио Столтенберга да се не смањује мисија Кфора на КиМ, јер јето једина заштита за српски народ.  "Имао сам дуге разговоре са Столтенбергом и разговарали смо о свим врстама сарадњеСрбије и НАТО. Та сарадња је добра и имамо доста заједничких активности. Посебнупажњу смо обратили питању КиМ и на улогу Кфора и безброј пута сам га молио да несмањује своју мисију на КиМ", рекао је Вучић истичући да Кфор има ефектну улогу узашиту Срба.  Вучић истиче да су се договорили да у сваком тренутку када постоје кризне ситуацијемогу да ступе у контакт како би се избегле теже последице и захвалио му што је топрихватио.  "Ако будемо имали потребе у најкраћем року, од неколико минута ступићемо у контакт имоћи да решавамо то одмах и помогнемо, како би могли да објаснимо шта је то што седешава на терену и помогнемо у заштити становништва", каже Вучић.  Мало ми је лакше, јер ћемо моћи да кажемо шта се дешава на терену и помогнемо узаштити становништва, истакао је Вучић.  Наш посао je да чувамо мир и стабилност  Председник Србије Александар Вучић честитао је данас грађанима БиХ на мирноспроведеним изборима и изразио наду у још бољу сарадњу са БиХ и РС у будућности.  "Користим незванично прилику, а званично ћу сачекати да ЦИК објави коначнерезултате, да честитам Џаферовићу, Комшићу и Додику. За остале мислим да јошрезултати нису познати“, казао је он.  Вучић је, с тим у вези, рекао да је за нас најважније да чувамо мир и стабилност.  "Мислим да један део који нико неће пренети из оцене Јенса Столтенберга је оценанашег рада на економском пољу. Нема економског напретка без мира и стаболности.Онај који мисли да је то могуће а да не чувамо мир и стабилност то је немогуће“, казао јеон.  Нападачи на двојицу Албанаца да буду најдрастичније кажњени  Председник Србије Александар Вучић затражио је од Министарства унутрашњихпослова да пронађу нападаче на двојицу Албанаца у Новом Саду и да буду"најдрастичније кажњени".    "Тражимо од Министарства унутрашњих послова да пронађу људе који су нападачи на тудвојицу Албанаца. Сви наши грађани морају да имају једнаку правну заштиту. Ми нисмодивљаци, ово је уређена земља и нико не сме да напада некога само зато што јеАлбанац", рекао је Вучић новинарима у Младеновцу где је са генералним секретаромНАТО Јенсом Столтенбергом присуствовао отварању међународне теренске вежбе"Србија 2018".  
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  Он је додао да они који су напали двојицу Албанаца српских држављана треба да будупронађени и строго кажњени.  "А како ћу ја да тражим и од Столтенберга и од било кога другог да Срби будузаштићени, ако ми нисмо у стању да заштитимо све грађане наше земље без обзира нањихову националну припадност", упитао је Вучић.  Како је објаснио то мора да буде на најоштрији начин осуђено од сваког од нас и та лицаморају да буду "најдрастичније кажњена".  "Ми хоћемо да будемо земља која привлачи туристе из других земаља", закључио јеВучић.  Морамо да порадимо на односу са НАТО  Mорамо више да радимо на односу према НАТО, с обзиром на то да унапређујемосарадњу с том Алијансом, рекао је председник Србије Александар Вучић, али је истакаода то не значи да Србија више неће бити војно неутрална земља.  Вучић је рекао новинарима да у српском народу постоји ниска популарност премапитању сарадње са НАТО и да је то, пре свега, због оног што се дешавало 1999. године,као и претходних неколико година на КиМ.  "Али, из нашег угла, на рационалном нивоу, задовољни смо нашом сарадњом. Ту се радивише о емотивним и психолошким питањима, углавном због 1999. године и питања КиМ.То је прави разлог, а све остало је мање или више споредна појава, али ово је нешто начему морамо да радимо. Ми унапређујемо нашу сарању, Србија је војно неутрална земљаи немамо тежњу да постанемо део било каквог војног савеза".  Вучић је нагласио да можемо да имамо огроман утицај у различитим областима усарадњи са НАТО, попут оног што смо видели данас на вежби за ванредне ситуације икако да унарпедимо нашу сарадњу са НАТО када је реч о тој области.  Председник Србије је казао да ће Србија то чинити и у будућности и да ћемо посленеког времена да ствари поставимо на мало рационалнијој основи. Нагласио је да јегенерални секретар НАТО Јенс Столтенберг по трећи пут изразио најдубље саучешћесрпским жртвама из 1999.   "То је веома важна порука за наш народ и надам се да ће наш народ то веома ценити.Нема ниједне особе у овој земљи која мрзи Столтенберга. Срби не воле баш све око1999. и шта се дешавало на КиМ протеклих година, али мислим да ако би Столтенбергбио присутнији овде, то би добар пут да унапредимо нашу сарадњу и на овом емотивноми психолошком нивоу", навео је Вучић.  
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  Столтенберг је на исту тему рекао да је најбоље што можемо да урадимо по питањусарадње да покажемо да можемо да помажемо једни другима.  "Ова вежба је добар пример, она је добра не само за Србију већ и за регион, НАТО и свеземље. Понекад дела говоре гласније од речи. Да покажемо да смо у прилици даоснажимо наше партнерство кроз овакве вежбе", рекао је Столтенберг.  Навео је да је Србија до сада учествовала у разним активностима те организације и даби најбоља ствар била да Србија и НАТО оснажују партнерство.  "Јер, за НАТО и Србију је од користи све оно што смањује тензије и напетости, поготовона КиМ. НАТО подржава дијалог Београда и Приштине", поручио је Столтенберг.  Данас састанак Александра Вучића и Јенса Столтенберга, присуствоваћемеђународној теренској вежби МУП-а и НАТО „Србија 2018“ у Младеновцу  У Младеновцу данас почиње међународна теренска вежба управљања последицамаванредних ситуација "СРБИЈА 2018". Присуствоваће Столтенберг и Вучић.  Вежбу организују Министарство унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације, иЕвроатлантски координациони центар за ванредне ситуације НАТО-а. Вежба ће трајатиод 8. до 11. октобра на територији Младеновца, Сопота и Аранђеловца, наведено је усаопштењу МУП-а.      Your browser does not support the video tag.   У овој међународној цивилној теренској вежби око 2.000 учесника из 38 земаљаувежбаваће широк спектар операција уклањања последица ванредних ситуација.  Председник Србије Александар Вучић и генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенбергучествоваће и на скупу "Лидерство за безбедност региона", на коме ће разговарати отоме како ће се развијати односи Србије и НАТО-а, у којим областима постоји највећипотенцијал за јачу сарадњу и какве су практицне користи за грађане Србије и региона.  На скупу, који у хотелу "Хајат Риџенси" организује Београдски безбедносни форум,Вучић и Столтенберг ће разговарати и о томе шта Србија жели да постигне већомсарадњом с НАТО-ом, саопштено је из Форума, који чине Београдски фонд за политичкуизузетност, Београдски центар за безбедносну политику и Европски покрет у Србији.  Столтенберг, који борави у Србији од 6. до 8. октобра, још је од самог ступања надужност генералног секретара НАТО-а отворио простор за другачији дијалог сазваничним Београдом, а пре годину дана у разговору је с Вучићем у Бриселу истакао даснажна и просперитетна Србија значи више безбедности и стабилности у регионуЗападног Балкана, и поновио да НАТО поштује суверену одлуку Србије о војнојнеутралности.  Столтенберг је тада подвукао да је блиска сарадња с НАТО-ом и њеним чланицамамогућа и без чланства Србије у Алијанси, а рекао је и да је на Србији да, као сувереназемља, одлучи како жели да сарађује с Русијом.    Иако војно неутрална, Србија има озбиљну сарадњу с НАТО-ом кроз Прогампартнерства за мир и, према доступним подацима, Војска Србије учествовала је у вишезаједничких вежби са снагама алијансе него са руском војском.  Београдске невладине организације које ће бити домаћини Вучићевог иСтолтенберговог разговора, организују од 17. до 19. октобра и традиционални, осми,Београдски безбедносни форум, под мотом "Изградња заједничке будућности у временунесигурности". Теме ће, између осталог, бити будућност Западног Балкана, али ибудућност ЕУ, утицај Немачке и САД на регион, дијалог Београда и Приштине,помирење у региону.  (Агенције - Курир)  Видети још:  Јенс Столтенберг: Вежба "Србија 2018" је велики пример како партнерство саНАТО може да донесе конкретне бенефите Србији, НАТО и целом региону  Јенс Столтенберг: Многи људи у Србији и даље имају лоша сећања набомбардовање 1999, али то смо урадили како бисмо заштитили цивиле изауставили Милошевићев режим; Вукадиновић: Сад кад је лепо објаснио, нећемовише имати лоша сећања  
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