
Томислав Николић: Косово је Србија, биће промене Устава, али не због Косова
уторак, 16 фебруар 2016 12:00

Председник Србије Томислав Николић оценио је да ће доћи до промене Устава Србије,
али не због преамбуле у којој пише да је Косово део Србије.

  

  

Косово је Србија. Ја не живим у магли у којој ћу говорити да је Косово Србија, а да то
није. Ја живим у реалности. Никада нећемо учинити ниједан потез на штету Србије, а да
Косово добије право да се сматра независним", рекао је Николић за београдску ТВ Прва.

  

Он је навео да су му амбасадори западних држава, ЕУ и САД, отворено рекли да је
његова улога у успостављању "изванредних односа држава на Балкану немјерљива" и
додао да није крив што у неким државама бивше Југославије политичка сцена зависи од
Србије и од односа према прошлости, као што је у Хрватској.

  

Говорећи о односима Београда и Загреба, Николић је рекао да Србија не треба да "губи
живце", јер оно што може да оствари у свијету захваљујући свом угледу и политици
представља "недосањани сан многих држава, не само из бивше Југославије".

  

"Испред мене је Устав. Знам да је председник Србије биран на Косову, али да се
ингеренције Србије не простиру на целом Косову. Србија је признала посебност Косова,
признајемо их чим преговарамо са њима, али није признала независност", казао је
Николић у интервјуу за Прву телевизију.
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Николић је казао да се он труди да не повреди Устав и да ће се Србија трудити да не
промени ниједан документ који би дозволио да Косово рачуна да је независна држава.

  

"Косово је по Уставу саставни део Србије. По нашој жељи, по нашој вољи и очекивањима
је саставни део Србије", казао је Николић.

  

Потребни су референдуми о ЕУ и НАТО

  

Николић је рекао да Србија не може да остане земља отворених граница, ако их сви око
ње затворе.

  

На питање о референдуму за прикључење ЕУ и НАТО, Николић је рекао да је такав
начин изјашњавања потребан по питању НАТО, јер мисли да ту постоји велики отпор
грађана Србије.

  

Он је казао да верује да су грађани Србије опредељени за улазак у Европску унију, али
да се ЕУ понекад понаша тако да "младе људе тера у десничарске националистичке
странке које су традиционално против Уније".

  

"Нама референдум треба за НАТО", казао је Николић.

  

"Што се ЕУ тиче, очигледно је да је већина грађана још увек `за`, па ће Европа, ако нас
не жели у свом чланству, то већ показати неким својим захтевима", рекао је Николић.

  

Упитан о споразуму који би Србија требало да потпише приликом затварања
преговарачког поглавља 35 о Косову са Европском унијом, Николић је казао да се тог
споразума не плаши, али да би волео да зна шта у њему пише, како би искрено могао да
се изјасни о њему.
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Он је казао да би волео да зна да ли тим споразумом Немачка тражи од Србије да
прећутно призна Косово и дозволи му чланство у свим светским организацијама.

  

Упитан о промени Устава, Николић је казао да он нема ингеренције да мења Устав или
предлаже било који закон.

  

(Бета-Танјуг)
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