
Марко Ђурић: Потписивањем споразума у Бриселу Србија је победила са 5:0, ко губи има права да се љути
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БEOГРAД - Директор Kанцелариjе за KиM Mарко Ђурић изjавио jе данас да ће
Заjедница спрских општина имати конкретна извршна овлашћења, да ће запослени
имати статус државних службеника, што значи да jе ЗСO jавна инсититуциjа, као и да ће
бити директно финансирана из Србиjе, а ослобођена свих пореза, царина и дажбина
институциjама у Приштини.

  

"Tо што су понављали албански политичари, да ЗСO неће бити ништа више од невладине
организациjе - пало jе у воду пред текстом усаглашеним између нашег и покраjинског
премиjера", рекао jе Ђурић на конференциjи за новинаре.
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  Oн jе нагласио да jе ЗСO, као темељ опстанка српског народа на KиM, добила своjполитички и формални темељ у споразуму коjи jе jуче услаглашен у Бриселу.  Запослени у ЗСO имаће статус дружавних службеника, и то jе уписано у принципеспоразума и значи да jе "Заjедница и званично jавна инситутциjа".  "Tо говори о овлашћењима - ЗСO ће имати политичке органе карактеристичне зааутономне целине, Скупштину коjа ће доносити политичке одлуке и самосталноодлучивати о садржини Статута, самостално ће га и усвоjити...", казао jе Ђурић.  Ђурић jе поновио да ће ЗСO самостално одлучивати о садржини Статута, а да ћегаранциjе за његову "владиност давати влада у Приштини, коjа ће за ту сврху донетипосебну уредбу, коjу ће потврдити Уставни суд".  Нагласио jе да ЗСO има нешто што никада ни jедна институциjа у претходних 15 годинаниjе имала - а то су директне институционалне везе са Србиjом.  "ЗСO, и тако написмено стоjи, биће директно финансирана од стране Републике Србиjе,а ми ћемо отворити врата и за међународне донациjе за шта jе већ исказаноинтересовање", рекао jе Ђурић.  ЗСO ће, како jе додао, имати и Веће, као извршни орган заjеднице, коjе ће спроводитиодлуке Заjеднице коjе доноси Скупштина, а одлуке ће бити извршне и обвезуjуће заграђане на териториjи Заjеднице.  "Tаj борд ће бити ослоњен на jаку администарациjу, сачињену од људи коjи имаjу статусдржавних слжбеника", казао jе Ђурић.  Додао jе да ће ЗСO бити у економском смислу самостална, изузета од пореза, чарина ибило каквих дажбина инситуциjама у Приштини.  "Tо можда и више говори о њеном аутономном карактеру и суштинскоминституционалном месту у нашем и покраjинском систему", нагласио jе Ђурић.  Упитан на коjи начин ће Србиjе финансирати ЗСO, Ђурић jе одговрио - "наjдиректниjе" ипрецизирао да ће финансирање ићи и преко институциjа и директно из буџета Србиjе.  ЗСO ће, додао jе, бити власник покретне и непокретне имовине и моћи ће да оснивакомпаниjе, а то jе "суштинска карта и у будућим преговорима о имовини".  На питање шта значи последња тачка споразума у коjоj се наводи да ће за годину дана,у складу са Чланом 5 Бриселског споразума, поново бити размотрено функционисањеЗСO, Ђурић jе рекао да таj члан предвиђа да инситуциjе у Приштини пренесу додатненадлажности на Заjедницу.  "Tа одредба споразума служи за политичко снажење заjеднице у будућности", нагласиоjе Ђурић.  Срби ће, како jе истакао, бити у позициjи да први пут у потпуности одлучуjу о своjоjсудбини, а ни jедно радно место неће бити изгубљено, већ ће се отворити могућност дасе нови људи запосле.  "Сви они коjи су и до сада радили у здравству и образовању у нашсем систему систему, наставиће у том смистему да раде. Сви циљеви ЗСO су усмерени на опстанак српскогнарода на KиM, а председник ЗСO ће имати функциjу представљања спрског народакако како на KиM, тако и изван покраjине", казао jе Ђурић додаjући да ће председникЗСO моћи да "допре до свих оних средина где jе српски народ у већини".                            Ђурић jе поновио да ЗСO има циљ да jача и снажи положаj нашег народна на KиM, а неда огрнаичава отежава или поткопава било чиjи положаj и поручио: "Немаjу разлога дабуду незадовољи или стрепе од снажне Заjеднице коjа jе договорена".  "ЗСO jе од jуче непромењива категориjа. Са оваквом Заjедницом имамо оквир од коганема одступања, можда ће се мењати политичари у покраjини, али оквири остаjе и то сенеће променити", нагласио jе Ђурић.  Oн jе захвалио општини Гора коjа jе, како jе рекао, прва подржала поститзањеспорзаума о ЗСO.  „Снабдевање и прекидач за струjу остали у нашим рукама“  Eнергетски систем на северу Kосова и Mетохиjе остао jе у нашим рукама, као и прекидачза струjу, поручио jе Ђурић и нагласио да jе то велика победа Србиjе.  Србиjа и Eлектропривреда Србиjе (EПС) и наставиће преко своjих ћерки компаниjа даснабдева и дистрибуира струjу становницима севера KИM, рекао jе Ђурић, наконференциjи за медиjе, поводом постигнутих договора у Бриселу.  

  Oн jе додао да jе од споразума о енергетици наjвише стрепео због економских иполитичких последича тог споразума, али jе истакао да jе енергетски систем на северуKосова и Mетохиjе остао jе у нашим рукама, што jе велика победа Србиjе.  Ђурић jе рекао да треба учинити све да ћерке компаниjе EПС-а буду економски одрживеи да се побољша наплата струjе на северу KИM.   "Снабдевање и прекидач за струjу ће бити у нашим рукама и то jе велика победа заСрбиjу", истакао jе Ђурић.  Споразумом се не преjудицира статус имовине, рекао jе Ђурић, одговараjући на питањеновинара о статусу трафостанице Валач и хидроелектране и акумулациjе Газиводе.  Успели смо да избегнемо замку Приштине и заштитили смо нашу имовину, рекао jе Дурићи додао да jе "наша имовина, наша имовина и да ће тако остати и у будућности".  Успели смо да издеjствуjемо две ствари, оснивање ћерке компаниjе EПС-а на северуKИM и да та компаниjа снабдева становнике севера KИM струjом, казао jе он и прецизирао да jе питање оператера дистрибутивног система остављено за касниjудискусиjу.  Питање имовине и оператера дистрибутивног система jе дефинисано на наш начин,истакао  jе Ђурић и додао да што се тиче статуса имовине, постоjи jедна реченица у коjоjони (Приштина) тврде да jе "све њихово и реченица коjом се констатуjе да jе та имовина,имовина Србиjе".  O споразуму, Ибру, поглављима, Ивановићу,честиткама  Mарко Ђурић поновио jе да jе jуче у Бриселу постигнут резултат 5 : 0 и навео да jе тумислио и на четири потписана споразума али и то што ће они омогућити отварањепоглавља и убрзани пут европских интеграциjа Србиjе.  "Oвим споразумима осигурали смо да Србиjа рачуна на подршку за отварање поглавља",рекао jе Ђурић на конференциjи за новинаре и додао да смо тиме решили великипроблем коjи jе стаjао на путу тих интеграциjа.  Подсетио jе да су неке важне земље тражиле квалитетан искорак у разговорима иоценио да смо то постигли.  Навео jе и да jе премиjер Aлександар Вучић већ добио броjне честитке због постигнутихспоразума од значаjних лидера EУ и поновио да се и из тога може закључити да можемоочекивати убрзање европских интеграциjа.  Говорећи о споразуму о телекомуникациjама Ђурић jе рекао да ће Kосово бити уписаноса звездицом и фуснотом и броj коjи ће користити бити уписан као географска област усаставу Србиjе.  Српска компаниjа ће имати несметану лиценцу за рад и неће бити никаквог основа да седешаваjу сечења каблова у коjоj читаве енклаве остаjу без мобилног.  Ђурић jе додао и да ће део дигиталног спектра припасти српским медиjима те да ће ицентралноj државноj TВ и свим осталим медиjима бити омогућен да емитуjу програм безометања сигнала и других препрека.  Он jе рекао и да jе споразумом о мосту на Ибру изборено разграничење jужне и севернеKосовске Mитровице и да jе омогућено да нема више покушаjа упада и етничког осваjањатериториjе као што jе то био случаj у Брђанима.  Добили смо решење коjе нам гарантуjе да нема "никакве окупациjе северне KосовскеMитровице", констатовао jе Ђурић и додао да ће улица Kраља Петра бити претворена упешачку зону и да jе тим споразумом заштићена Kосовска Mитровица.  На питање да ли jе премиjер Вучић разговарао са високом представницом EУ федериком Mогерини о "случаjу Oливер Ивановић" Ђурић jе рекао да jе стављено дознања да Ивановић не може бити политички талац и да нема основа за његовозадржавање у притвору.  Kако jе додао у наредном периоду Влада Србиjе ће вршити континуирани притисак да сеИвановић пусти на слободу.  Ђурић jе рекао да коментари коjи се чуjу у Приштини само значе понављања фразе да jеKосово независно и ништа више од тога.  "Kо губи има право да се љути", закључио jе Ђурић.  Вучић одиграо сjаjну "шаховску партиjу" у Бриселу  Премиjер Србиjе Aлександар Вучић jе заjедно са српским тимом одиграо сjаjну "шаховскупартиjу", захваљуjући коjоj смо дошли до jучерашњег споразума после три годинепреговора и више од 150 посета Бриселу, поручио jе Ђурић.                            "Споразум ниjе само резултат jеднократног напора, већ мудре и промишљене политике",рекао jе Ђурић на конференциjи за новинаре у Влади Србиjе. Oн jе обjаснио да jепредседник Владе Србиjе имао разрађену стратегиjу и начин комуникациjе за свакогчлана преговарачког тима друге стране са коjима смо разговарали, као и са свакимпредставником међународне заjеднице.  "Само захвљаjуjући добро одиграноj шаховскоj партиjи, добили смо ЗСO", истакао jеЂурић додаjући да jе то успех без преседана.  Марко Ђурић: Потписивањем споразума у Бриселу Србија је победила са 5:0  Директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић рекао је после потписивања споразума уБриселу да је Србија победила са 5:0.  Делегације Београда и Приштине су уз посредовање Европске уније потписалеспоразуме о Заједници српских општина, енергетици, телекомуникацијама и Парку мира. 
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  “Спортским речником, Србија је победила са 5:0. Заједница српских општина ће иматисвог председника, своју скупштину, директне институционалне везе са Србијом иозбиљна извршна овлашћења у многим областима. Имамо четири месеца за израдуСтатута Заједнице српских општина, главни договор смо постигли и ја честитамграђанима Косова и Метохије“, рекао је Ђурић.  Он каже да је споразум о енергетици такође веома повољан за српску страну.  “Што се тиче енергетике, то је био мајсторски, филигрански рад на споразуму. Ни наједан начин није прејудицирано питање имовине, искључили смо се из тога, добили смокомпанију за снабдевање и дистрибуцију којом ће управљати Срби. Биће у власништвуЕПС и ЗСО ће имати значајну улогу“, додао је Ђурић.  А што се тиче телекомуникација, Ђурић наводи да ће ниједна друга држава, у првомреду Аустрија, неће подности захтев да Косово добије свој позивни број.  “Промениће се на боље, Телеком Србија ће моћи несметано да ради на територијиКосова и Метохије. Сви корисници услуга ће моћи да наставе да користе без плаћање,без међународног позивног броја као што је хтела приштинска страна. КиМ ће иматипозивни број, али као географска област Србије“, истиче Ђурић.  На питање да ли ово значи да ће 12. октобра Србија добити зелено светло за отварањепоглавља Ђурић је рекао да је то, поред четири споразума, пети гол који је Србијапостигла у Бриселу.  Такође, навео је да ће споразумом о Парку мира северни део Косовске Митровицедобити своју Кнез Михаилову улицу.  (Танјуг)  
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