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Александар Вучић деловао је у понедељак као особа која је делимично лишена
политичке способности, заточен између два страха, каже лидер Покрета слободних
грађана Павле Грбовић коментаришући конференцију за новинаре председника
Србије. Каже да о том предлогу за нормализацију односа са Косовом треба да се
изјасне сви, али онда када га буду и видели. Грбовић, међутим, претпоставља да он
не доноси ништа позитивно за Србију. "Уколико су контрауслуге Приштине
формирање ЗСО, то онда није добар договор, то је обавеза из Бриселског
споразума. Ако је контрауслуга да нам неће увести санкције, онда Вучић мора да
сноси политичку одговорност, али не да побегне", каже.

  

  

Иако је председник Србије Александар Вучић јуче одржао конференцију за медије,
јавност није сазнала детаље плана за Косово из такозваног француско-немачког
споразума.
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„Мени је вест ипак изостанак одређених питања. Мени је синоћ Вучић деловао као особа
која је делимично лишена политичке способности, заточен између два страха – страха од
доношења тешких одлука, за које очигледно долази време, а са друге стране, страха од
последица недоношења таквих одлука“, казао је Грбовић у емисији Иза вести.

  

Према његовим речима, Вучић је деловао као неко „ко жели да искочи из своје коже“. „И
да оде на неку далеку дестинацију, што наравно не може“, додао је.

  

Питање које нико није поставио на конференцији за новинаре у понедељак је, према
Грбовићу:

  

„Уводно обраћање Вучићево је почело да Европа неће трпети искакања, да нико не
гледа благонаклоно на нашу неутралну позицију по питању руске агресије на Украјину,
да смо у тежој позицији него што смо били… Нико није поставио питање Вучићу како он
као геније није могао то да предвиди, како то да смо сви који смо на то упозоравали,
били проглашавани издајницима и незналицама“.

  

Грбовић је рекао да Вучић сноси највећу одговорност.

  

„Шта се десило са вуком самотњаком у Давосу и са Обелиском једног малог народа, ко
сноси одговорност што смо уместо да будемо део неког процеса, дошли до тога да нам је
неко испоставио неки папир и рекао – ако не прихватите, сносите последице“, казао је
лидер ПСГ.

  

На питање да ли опозиција треба да дели одговорност за нацрт споразума о Косову,
Грбовић каже да не треба.

  

„Ми не можемо да делимо одговорност у нечему у чему нисмо учествовали као креатори,
а још важније, ни као креатори околности које су довеле до тог споразума, што не значи
да ми као политички актери немамо обавезу да се у једном тренутку изјаснимо о томе“,
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нагласио је.

  

Актуелни споразум неће бити пријатан ни по кога, додао је.

  

„Тај документ неће толико позитиван по Србију, али ни по Косово, и биће то тешка
одлука“, казао је.

  

А шта је тешка одлука?

  

„Свођење рачуна од пре 20 и више година, све оно о чему се спекулише да је део тог
споразума, не можете рећи да је то позитивно по Србију. Ово није пало са неба, није се
десило јуче, ми смо ратовали, изгубили смо, потписали смо Кумановски споразум, па је
проглашена независност Косова, па смо потписали Бриселски споразум, па је био
Вашингтонски споразум… Ово је логичан исход тих процеса“, рекао је Грбовић.

  

Како је рекао, уколико се не прихвати тај споразум, Србија ће сносити последице.

  

„Те санкције ћемо осетити сви. Сасвим је сигурно да ће консеквенце да наступе, да ли ће
се звати санкције, рестриктивне мере, ускраћивање финансија… Шта год да буде, не
бисмо се опоравили од тога годинама“, наглашава.

  

А оно што се не види из предложеног документа, каже, је – која је обавеза Приштине,
шта добијају Срби, ко гарантује спровођење споразума, шта Србија има од тога…

  

„Уколико су контрауслуге Приштине формирање ЗСО, то онда није добар договор, то је
обавеза из Бриселског споразума. Ако је контрауслуга да нам неће увести санкције,
онда Вучић мора да сноси политичку одговорност, али не да побегне“, каже.
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Јер, сликовито објашњава Грбовић, Вучић управља колима.

  

„Вучић управља ово земљом, овим колима у којима смо сви ми. Ако је ауто запао у блато,
он мора да из кола сиђе у то блато и поправи их, па да кола наставе даље“, изјавио је
Грбовић.

  

Питање Косова, додаје, мора да се реши.

  

„Не значи нужно да бих ја гласао против неког споразума, ја се залажем да до њега
дође, али да он буде повољан. Мислим да овај није повољан по Србију“, казао је
Грбовић.

  

И додаје – сви ће морати да се о њему изјасне, али када он буде представљен јавности.

  

У Скупштини Србије ће, наводи, посланици власти гласати онако како Вучић буде рекао.
„Неће Маријан (Ристичевић) сам одлучивати“, казао је Грбовић.

  

Али и појашњава:

  

„Гласање за споразум не би била подршка Вучићу, већ политици ПСГ коју заступамо од
оснивања. Вучић на то поље долази да би избегао шах-мат“.

  

Дијалог – без дијалога

  

Посланици Европског парламента Владимир Билчик и Матеж Немец боравиће у
дводневној посети Београду 26. и 27. јануара. Очекује се да ће посланици Европског
парламента поред посете Народној скупштини и састанка са скупштинским руководством
као и шефовима свих посланичких група, имати састанке и са председником Србије
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Александром Вучићем, премијерком Аном Брнабић, министарком за европске
интеграције Тањом Мишчевић.

  

Грбовић је уздахнуо на помен ове теме.

  

„Случајно сам уздахнуо, али је испало симболички. Ја бих то третирао као редовну
посланичку активност, не гајим превелике наде да ће нешто да буде. Наше је да се тамо
појавимо, да ли ће то резултирати нечим, нисам у то сигуран“, закључио је.

  

(Н1)
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