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Председник Србије Александар Вучић разговарао је данас, другог дана посете
Хрватској, са Србима у Вргинмосту у општини Гвозд. Касније поподне враћа се у Загреб
где ће са председницом Хрватске Колиндом Грабар Китаровић присуствовати
скупштини Српског народног већа.

  Вргинмост -- Другог дана посете Хрватској, председник Србије Александар Вучић
разговарао са Србима из Вргинмоста. Изјавио да је за сада задовољан и школи донирао
рачунаре.   

  

По доласку у Вргинмост, Вучић је посетио Основну школу "Гвозд", којој је поклонио десет
лап топ рачунара, а пошто постоји потреба за још једним, обећао да ће још током дана и
тај један бити испоручен. У информатичком одељењу, Вучић је разговарао са ученицима
који су му помоћу микробита написали: "Хвала на донацији".

  

Такође је са њима попричао и о томе како живе у свом месту. Вучић је у једном тренутку
замолио новинарске екипе да изађу из учинице и наставио разговор са ђацима без
присуства медија. Након разговора, у холу школе деца су за председника Србије извела
једну кореографију. 
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Вучић је на крају, интересујући се за рад фолклорне секције, упитао да ли им је нешто
потребно, на шта је добио одговор да би волели да имају влашку ношњу, па је обећао да
ће добити и ту ношњу.

  

Од директорке школе "Гвозд" Барбаре Љубишић, председник Вучић је на поклон добио
ручни рад ђака те школе, на чему се посебно захвалио. Након обиласка школе, Вучић у
Вргинмосту разговара са српским становништвом, а претходно, по самом доласку у то
место, посетио је породицу Предрага Лапчевића. 

  

Љубишићева рекла је да је добро да се ради на помирењу и успостављања бољих
односа између две земље и да је добра инциијатива председнице Хрватске Колинде
Грабар Китаровић да позове свог српског колегу да посети Хрватску.

  

"Ми смо озбиљна образовна установа, не правимо никакве разлике међу децом,
поштујемо и негујемо различитости, националности и вере и тиме се можемо поносити",
рекла је Љубишић за Танјуг јутрос непосредно пред долазак Вучића у школу. Живот у
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општини Гвозд је последњих година веома тежак, каже она, додајући да се то одражава
и на број деце који се последњих година драстично смањује. 

  

Вучић је, одговарајући на питање новинара регионалне ТВ Н1 рекао да је за сада
задовољан посетом. "Могу за сада рећи да сам задовољан и да очекујем да много тога
променимо у будућности", кратко је рекао.

  

Иначе, Вргинмост је место где су Срби страдали током Другог светског рата, али и
током операције "Олуја". Усташе су 1941. године у овом месту и околини убиле више од
хиљаду и по Срба. Током операције "Олуја" живот је изгубило 67 српских цивила, од
којих се неки воде као нестали. 

  

Вргинмост је након завршетка сукоба настањен углавном Хрватима из БиХ, али има и
Срба повратника. 
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По доласку у то место Вучић је Србима поручио: "Желим да с поносом носите своје
српско име, да се никог не стидите, никог не бојите и да имате право да кажете шта
очекујете и од Србије и од Хрватске". Вучић је још рекао да је Србија спремна да све оно
што тражи за српске грађане у Хрватској обезбеди Хрватима, као и другим манинским
заједницама у Србији, и више од реципроцитета, како је рекао. 

  

Ми настојимо да сви они живе у Србији као у својој кући, истакао је и указао да и Срби
имају право да сер тако осећају у Хрватској. 

  

Након посете Вргинмосту, Вучић се враћа у Загреб где ће поподне присуствовати
Скупштини Српског националног вијећа, а очекује се да на Скупштину дође и хрватска
председница Колинда Грабар-Китаровић.

  

Вучић и Грабар Китаровић у СНВ: Потребан нам је дијалог
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Потребан нам је дијалог, разговор више него икад, изјавио је председник Србије
Александар Вучић, док је председница Хрватске Колинда Грабар Китаровић поручила
да је Хрватској, као чланици Европске уније, у интересу да и Србија буде део ЕУ.

  

Вучић је захвалио Грабар Китаровић на храбрости да га позове у посету и најавио да ће
он ускоро узвратити позив хрватској председници за посету Београду.

  

"Имаћемо неколико месеци да радимо на тој посети, да Китаровић покаже хрватској
јавности резулате овог нашег сусрета у Загребу", изјавио је Вучић на 3. Скупштини
Српског националног већа у загребачкој дворани Лисински.

  

Потреба нам је дијалог, разговор више него икада и верујем у заједничку будућност. Ми
смо у фази обнављања дијалога, рекао је Вучић.

  

Вучић је оценио да регион почива на миру између српског и хрватског народа и да од
тога нема вишег интереса, због чега ће Србија уложити све напоре да чува мир са
Хрватском, али и да чува идентитет српског народа. Он је нагласио да је водио рачуна о
свакој речи коју је изговорио и да ће се гледати како да се "пристојним речима и
посвећеним радом" мења будућност.

  

"Треба да покажемо толеранцију, чега је мало било протеклих дана, а то значи да чујемо
само себе, већ пажљиво да чујемо и оне друге, иако се са њима не слажемо", рекао је
Вучић, обећавајући да ће се у Србији чути глас Хрвата и Хрватске.

  
  

"Срби у Хрватској су народ са богатом историјом, који је дао врло значајан вишевековни
политички, друштвени, културни и научни допринос у изградњи сваке државне
заједнице на простору данашње Хрватске.“ pic.twitter.com/8fcC2NipFq

  February 13, 2018    

Знамо, рекао је он, да су односи Србије и Хрватске оптерећени бројним проблемима, да
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имамо различите погледе на низ питања из ближе и даље прошлости. Вучић је нагласио
да "два монолога не чине дијалог" и да се мора разговарати о питању несталих, размени
културних добара, граници на Дунаву, тајним списковима оптужених за ратне злочине,
достојанственом животу повратника.

  

"Како год да сам очекивао тешка два дана, нападе са различитих страна, а знајући са
којим намерама сам дошао, надао сам се да ће нешто лакше да буде", рекао је Вучић и
поручио онима који из Србије критикују да "није понизио Србију".

  

Председница Хрватске Колинда Грабар Китаровић рекла је да је Хрватска чланица ЕУ и
НАТО, а да је чланство Србије у Унији хрватски интерес. Она је захвалила Вучићу што се
одазвао њеном позиву да посети Хрватску.

  

"У ова два дана упркос свему што смо чули, а верујем председниче Вучићу да делите са
мном мишљење, да, што вас не убије то вас ојача, верујемо да смо расправили питања од
важности за обе државе и народе", изјавила је Грабар Китаровић.

  

Судбина несталих је једна од најважнијих тема разговора и предуслов успеха дијалога о
осталим отвреним питањима и стварања атмосфере поверења, поручила је она. Трајни
отворени међудржавни дијалог је од највеће важности, пут у будућност и препрека
понављању трагедија која су наша два народа скупо коштала, указала је Грабар
Китаровић. 

  

Недопустиво је, оценила је она, да у домовини Николе Тесле још има домова без струје и
воде и Србе деле исте проблеме са другим грађанима Хрватске. Нико у Хрватској не сме
бити грађанин другог реда, закључила је Грабар Китаровић.

  

Председник СНВ Милорад Пуповац оценио је да су Вучић и Грабар Китаровић за оно
што су урадили протеклих месеци и посебно ова два дана заслужили поштовање,
"потпуну и неупитну подршку" у ономе што чине и у ономе чему стреме.

  

"Много се говорило о прошлости, са правом, али говорило се због тога, јер односи Срба
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и Хрвата, Србије и Хрватске, не смеју бити заробљеници прошлости, посебно не таоци и
то таоци лоше прошлости", нагласио је Пуповац.

  

Поштујемо и напор председнице Грабар Китаровић и председника Вучића да однос
према прошлости, посебно према лошој, граде тако, управљању њиме да она не управља
нама, нашим животима и међусобним односима, нагласио је он.

  

Пуповац је рекао да оно што Срби највиже желе и жуде је живот са осећајем у слободи,
заједништву са првим суседом, сарадником на послу, у школи и на факултету. Ако имамо
то, имаћемо све друго, додао је он и оценио да долазак два председника на скупштину
СНВ сматра подршком дијалогу упркос отпорима и дијалогу који нема алтернативу.

  

"Свако ко не подржава дијалог и напоре да се дође до решења свих отворених питања и
гради међусобна будућност, за нас, за ово Веће, не ради у најбољем интерсу своје
земље и суседних земаља", сматра Пуповац.

  

Показаћемо примером како треба окренути страницу да се гради будућност и избегава
ропство које носи неспособност превазилажења најлошијих и најдраматичнихих
животних искустава, закључио је Пуповац.

  

Градоначелник Загреба Милан Бандић оценио је да је интеркултурални дијалог живот и
ово је данас почетак живота која су посејала два председника, Александар Вучић и
Колинда Грабар Китаровић. Суштински однос између два народа, српског и хрватског,
ће утирати будућност на овим балканским просторима, балканској ветрометини, и зато
будимо реални и одговорни, поручио је Бандић.

  

Митрополит загребачко-љубљански Порфирије оценио је да је много оних који би хтели
да умање значај сусрета два председника, који је назвао "бањом". Сусрет који се
догодио, ова "бања", ће резултате и ефекте тек показати, рекао је Порфирије.

  

Јандроковић: Прихватио сам позив, доћи ћу у Београд
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Председник хрватског Сабора Гордан Јандроковић изјавио да је прихватио позив
председника Србије и да ће ускоро посетити Београд. Он је рекао и да је са
Александром Вучићем разговарао о низу тема, као што су питања несталих и заштита
националних мањина.

  

Напоменуо је да сусрета шефова парламената двеју земаља није било од 2010. године.
Председник Вучић му је, казао је, пренео позив председнице српског парламента Маје
Гојковић.

  

"Позив сам прихватио и ускоро ћу посетити Београд", рекао је Јандроковић новинарима
парламенту и додао да је са Вучићем разговарао и о ситуацији у југоисточној Европи.

  

На питање шта мисли о захтеву да се председник Вучић извини пре доласка, Јандрковић
је рекао да не жели то да коментарише јер није учествовао у припреми посете.

  

"Посета има свој садржај, договорен је читав низ активности. Хрватска зна што је била
истина, да је Домовински рат осигурао слободу и независност. Српски председник очито
о томе има нека друга размишљања", рекао је.

  

Упитан да ли је у разговору стекао утисак да је Вучић иста особа која је 1995. говорила у
Глини или се променио, председник Сабора је рекао да није психолог, већ председник
Сабора, који брани интересе Хрватске и настоји да то чини на најболли начин.

  

"Сматрам да је важно водити дијалог, јер без дијалога нећемо решити ниједно битно
питање. Мање ме занима ко шта мисли, занимају ме интереси РХ", одговио је
Јандроковић.

  

Говорећи о јучерашњем протесту против посете председника Србије на Тргу бана
Јелачића, на којем су били и водећи људи удружења ветерана и саборски заступници
владајуће ХДЗ, а које је председница назвавла "маргиналцима", Јандроковић је рекао:
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"Ми живимо у демократији, свако може изразити своје мишљење, то се јуче догодило,
нису ово први протести. Мени протести не сметају".

  

12.55 - Александар Вучић поручио је Србима у Вргинмосту да ће се трудити да Србија
својом политиком ни на који начин не угрози њихов положај. "Хоћу да вам кажем да
људи у Србији брину о вама и веома вас поштују и воле, и то не морам да вам говорим. Ја
мислим да је то нешто природно и нормално, као што волите чланове своје породице,
тако волите и свој народ", рекао је Вучић.

  

Он је казао да су Срби у Вргинмосту "лојални грађани Републике Хрватске", а да ће се
Србија трудити да "одговорном политиком ни у једном тренутку не доведе њихову
позицију у питање". "Не можемо превише да вам помогнемо, али онолико мало колико
можемо паметном и одговорном политиком, то ћемо урадити", поручио је Вучић.

  

Додао је да ће Срби и Хрвати морати да раде на побољшању односа, као и да ће
хрватска председница Колинда Грабар Китаровић бити дочекана у Србији "на изузетан
начин".

  

11.03 - Председник хрватског Сабора Гордан Јандроковић изјавио је да је са
председником Србије Александром Вучићем разговарао о многим темама - питањима
несталих, заштити националних мањина и парламентарној сарадњи.

  

10.47 - Председник Србије стигао у Вргинмост. По доласку у Вргинмост, Вучић је
посетио једну српску породицу, а онда обишао и једну основну школу, којој је донета
информатичка опрема. Вучић је том приликом рекао да је до сада задовољан посетом
Хрватској и да очекује да се "много тога промени у будућности".

  

10.20 - Очекује се да Вучић након дружења с грађанима, посете локалној школи и једној
породици дати изјаву за медије.

  

10.15 - Јаке полицијске снаге обезбеђују пут којим пролази српска делегација.
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Другог дана посете Хрватској Александар Вучић посетио Вргинмост, обишао основну школу и разговарао са децом; присуствовао Скупштини Српског националног вијећа
уторак, 13 фебруар 2018 19:20

  

8.04 - Како из Вргинмоста јавља репортерка Н1 Катарина Бречић, Вучић ће посетити
основну школу којој ће донирати информатичку опрему, а потом ће се дружити с
грађанима и посетити једну српску породицу. Председник Србије ће обићи и локални
дом културе.

  

Вргинмост је село у Сисачко-мославачкој жупанији, у којем већински живи српско
становништво, па је одабрано како би се српски председник на лицу места уверио у то
како живе Срби у Хрватској.

  

(Агенције)

  

 10 / 10


