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 БЕОГРАД - Члан Председништва СНС и заменик градоначелника Београда Горан
Весић сматра да је једино трајно и одрживо решење за питање КиМ историјски договор
Срба и Албанаца и оцењује да велику победу председника Александра Вучића
представља чињеница да се тиме баве најзначајнији европски лидери.

  

  "Чињеница да се о решавању питања Косова и Метохије разговара у најважнијим
центрима моћи и да се тиме баве најзначајнији европски лидери, Меркел и Макрон,
представља велику победу нашег председника Вучића", рекао је Весић у интервјуу за
"Блиц".   

У том контексту, он је подсетио да се пре неколико година о томе није причало јер је,
како је навео, питање КиМ за земље које су признале самопроглашену независност било
решено.

  

"Тражиле су од Србије само да тај чин призна. Данас је свима у свету, како онима који су
признали самопроглашену независност тако и онима који нису, да питање Косова и
Метохије није решено, да се морају уважити легитимни интереси Србије и политички, и
економски, културни и верски као и да без Србије нема трајног и одрживог решења",
рекао је Весић.

  

То је, како је истакао, могуће због веома снажне позиције коју имају лично председник
Вучић и Србија у међународној заједници.
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"Париски састанак је важан, а колико ће бити успешан зависи од тога да ли ће Приштина
до тада укинути таксе или не. Ако таксе не буду укинуте нема о чему да се разговара, то
је више пута поновио Вучић", нагласио је Весић.

  

Он сматра да иза одлуке о таксама не стоји само Рамуш Харадинај, већ и Хашим Тачи јер
су они, како је навео, само два лица исте политике.

  

А основни циљ те политике, како објашњава, је да се на КиМ стварају тензије како би се
Срби осећали несигурно и како би напуштали ову покрајину. "Тај план они спроводе
дуже од века јер желе да једног дана кажу Србији 'а за шта се ви борите када овде нема
ваших људи?'. Зато њима одговара статус кво, зато њима не одговара договор и зато су
увели таксе како би зауставили преговоре. И свако ко у Србији говори како треба да
одржимо статус кво, свесно или несвесно, ради да се тај план спроведе", рекао је Весић.

  

Што се позиције САД у вези са овим проблемом тиче, Весић каже да су они заузели јасну
позицију и затражили од Приштина да укине одлуку о таксама.

  

"Да ли су могли свој велики утицај на приштинске политичаре да употребе да се то
заиста деси не знам. Али знам да ће бити потребан много снажнији и директнији
ангажман америчке администрације да се ово питање коначно реши", навео је он.

  

На питање шта би за њега било прихватљиво решење, Весић каже да је једино трајно и
одрживо решење историјски договор Срба и Албанаца и компромис између два народа.

  

"Компромис значи да свака страна треба нешто да добије и нешто да изгуби. Такав
компромис значи трајни мир за Србе и Албанци, суживот и економску и сваку другу
сарадњу у корист оба народа", поручио је он. Весић тврди да је Србија већ прихватила
да нема повратка на позицију пре 1999. године, али наводи да и Албанци морају да
прихвате да њихова једнострана сецесија није чин којим су решили свој статус.
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"Буде ли обе стране тако размишљале договор је могућ", сматра Весић.

  

Заменик градоначелника прокоментарисао је и протесте у Београду, наводећи да они
никада нису били грађански, већ политички.

  

"Организује их Ђилас, плаћа њихово одржавање а 'студенти' које је истурао на почетку
били су само маска да сакрије себе и Млађана Ђорђевића", рекао је Весић додајући да
протести служе само да би Ђилас преко њих држао око себе разне опозиционе
групације јер нема странку.

  

На питање како реагује на критике на његов рачун због реконструкција у граду, Весић
каже да када се раде велике реконструкције увек има промена у саобраћају.

  

"Ја вас питам да ли желите да радимо по једну улицу годишње или ниједну како је то
Ђилас радио па да се град уређује наредних сто година? Да ли желите да живимо у
уређеном граду, са новим булеварима, сређеним трговима, уређеним обалама,
обновљеним фасадама, пешачким зонама, бициклистичким стазама или не?", упитао је
Весић додајући да актуелна власт жели да Београд буде уређен, модеран, европски
град.

  

Све што ми сада уређујемо, нагласио је, ови што нас критикују могли су да ураде док су
владали Београдом, а нису.

  

"Зато је све што ми сада уредимо и средимо мерило њихове неспособности. Јер иза нас
ће остати све што смо урадили а иза њих остају само дугови", рекао је Весић.

  

(Танјуг-Блиц)
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