
Скупштинa Србије: Вучић – „Држава плаћа високу цену у међународним односима због неувођења санкција Русији“. Стефановић: „Србија плаћа високу цену због неувођења санкција Русији“. Јовановић: „Вучић злоупотребио скупштинску говорницу“
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Посланици Скупштине Србије прихватили су са 154 гласа Владин Извештај о
преговoрима са Приштином. У завршном обраћању председник Србије Александар Вучић
поручио је да ћемо имати тешке разговоре и тешку борбу за Заједницу српских општина,
са овлашћењима која ће бити значајна и која ће уливати поверење грађанима.

  

  

Посланици усвојили Извештај о преговорима о Косову и Метохији

  

Народни посланици усвојили су са 154 гласа Владин "Извештај о преговарачком процесу
са институцијама привремене самоуправе у Приштини, од 1. септембра 2022. до 15.
јануара 2023".

  

Против су гласала 23 посланика, а уздржаних је било девет. Током гласања је било
присутно 186 посланика.
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Следи гласање о Извештају

  

Након завршног обраћања председника Србије Александра Вучића следи гласање.

  

Вучић: Увек сам спреман да разговарам са свима, наша позиција није лака

  

Председник Вучић је навео да је спреман да разговара са свима увек, као и на идеју да
пред сваке важне разговоре Канцеларија за КиМ позове све који су заинтересовани да
се информишу.

  

"Ја сам увек отворен за разговор, кад год имам слободан сат, пошто то код мене иде на
пола сата, 45 минута, и сат времена у зависности од разговора које имам. Где год има
простора, ја сам спреман да вас примим, да разговарам о свему томе да видимо шта је то
што можемо да радимо заједно", истакао је Вучић.

  

Додао је да треба да се спремимо на нелака времена и да треба да покушамо да мало
боље разумемо једни друге и да прихвата део кривице за то.

  

"Мислим да је најважније за наш народ на КиМ, ви људи, не само ви овде, него цео наш
народ и у Гораждевцу, и у Осојану, и у Великој Хочи, и у Сувом Долу, и у Зубином
Потоку, и у Лепосавићу, и у Косовској Митровици, у читавом Поморављу, од Каменице до
Клокота, Доње Будриге, Партеша, Грачанице, Сиринићке жупе, Липљана, Гуштерице
једне, друге, Угљара, Бресја, Пасјана, свуда где живи наш народ, ја знам да ви знате да
је ваша држава Србија", рекао је Вучић.

  

Поручио је да је то нешто што не може да се брише гумицом и дописује налив-пером, али
да "морамо да разумемо да доста људи мисли да то није Србија".

  

"Наша позиција није лака управо зато што ситуација на Косову и Метохији није лака",
истакао је Вучић.
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Напоменуо је да су Срби са КиМ ту зато што виде како се неко за њих бори, види њихове
проблеме и живи њихов живот.

  

"Ја вам гарантујем само једну ствар - увек ћемо бити заједно. Србија ће да чува мир.
Србија ће да се понаша одговорно", рекао је Вучић.

  

Додао је да ће Србија да расте и захвалио се свима на пажњи.

  

"Хвала онима који су показали да би могли да издрже и под неким тежим околностима.
Можете да мислите оне који се бусају у прса шта би све на ратишту издржали, а нису у
стању да седе сат времена у топлој скупштинској клупи, а не да држе ров по 24 или 36
сати. Да не размишљамо о рововима, да размишљамо о рачунарима, вештачкој
интелигенцији, научно-технолошким парковима, да размишљамо о сигурности наше деце
и да урадимо све да им ту сигурност омогућимо. Хвала вам најлепше. Живела Србија и
нема предаје", навео је Вучић на крају завршног обраћања. 
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  21:45  Обрадовићу ће Вучић показати предлог о Косову  Вучић је поручио лидеру Двери Бошку Обрадовићу да је спреман да прими њега ињегове коалиционе партнере и да им представи француско-немачки предлог за Косово,под условом да то не износе у јавност.  Обрадовић је прихватио позив да би видео о каквом западном ултиматуму се ради, јер„људи немају поверење у власт после свега.  21:32  Вучић: "Предстоји нам велика борба за ЗСО. То је најважније. Ја сам крив зато штонисмо увели санкције"  "Народ нас је довео на власт. На изборима смо победили и народ је желео промене.Србија је слободна држава и зато јесте поштована и то је велика промена у односу нараније", додао је Вучић.  "Имаћемо тешке разговоре.Предстоји нам велика борба за ЗСО. То јенајважније.Сигуран сам да ће бити притисака са албанске стране, а после тога долазеразговори о другим темама. Морамо да разумемо шта тражи Запад.Јасно им је да ћепораз Русије бити много тежи, јер су почели боље да ратују. Плашим се да ће рат дабуде само тежи, са још већим размерама", закључио је он.  "Ја сам крив зато што нисмо увели санкције. То је била моја иницијатива. Цена није малаи за ту цену ја сам крив".  20:44  Вучић побеснео: “Држава није ћуп из кога само тражиш, неко треба да нешто и дада држави. Вучић је крив јер исплаћује плате онима који имају лажна боловања. Чак40.000 људи има лажна боловања”  "Државу нема ко да брани, сваки штрајк у држави да се деси, сви подржавају некиштрајк. А онда се питају зашто нема пара за мене. И сад ће да дођу рецимо из Наменскеу Крагујевцу да штрајкују. Сваког дана не ради 696 од 2130 људи, а 434 човека имајуједну до три године до пензије. Можете да мислите какве успехе ми ожемо данаправимо. Али, Вучић је крив јер исплаћује плате онима који имају лажна боловања",рекао је Вучић и навео да чак 40.000 има лажна боловања.  Председник је навео да " држава није ћуп из кога само тражиш  и тражиш" и поручио даје доста више неко треба да нешто и да да држави.  20:23  Вучић: Косовске власти ће задовољити само Уједињене нације  Вучић је опозицији рекао да му не дају чак ни да купи време, иако не мисли да је торешење, те да ће косовске власти задовољити само једна ствар.  "Њих ће да задовољи само једна ствар, Уједињене нације. То је оно што ме је забринуло.И шта сад? Шта да радимо? Да се обесимо о ове плафоњере, лустере? Или данаставимо да разговарамо и да се боримо? А они кажу - ако не прихваташ концепт, немаразговора више. И шта би сваки одговоран човек урадио? Оно што сам ја урадио, бориосам се снажно, жестоко, а видите и вама није лако кад мене имате као политичкогпротивника, а верујте ме да сам десет пута жешћи и снажнији кад се борим за нашудржаву. И зато њима није свеједно кад дођу са мном да разговарају. Када сте у рату санеким морате да разговарате", навео је Вучић.  Председник је поручио и да Курти не жели унапред да формира Заједницу српскихопштина, те да би премијер Косова хтео да ЗСО буде формирана кад их пустимо уУједињене нације.  19:30  Вучић: Повлачењем барикада спасени животи  Председник Александар Вучић изјавио је у Скупштини Србији да су Срби са КиМ моралида повуку барикаде приликом последњег протеста и да су тиме сачувани животи, јер биНАТО снаге кренуле на њих.  Одговорајући на питање посланика Славише Ристића из Уједињених зашто су барикадена КиМ повучене иако нису испуњени захтеви Срба, Вучић је рекао да није биоодушевљен тиме што нису испуњени сви захтеви Срба са КиМ, али да је он морао дасагледа ширу слику и сачува животе људи.  "Што се тиче барикада нисмо имали никакав основ да их задржимо и један дан више,били бисмо проказани у целом свету. Нисам био задовољан, знам да су људи желелиборбу, али извукли би дебљи крај са НАТО", поручио је Вучић.  Он истиче да није био проблем у Албанцима, да је један од посредника звао ПетраПетковића и рекао му "имате 24 сати, онда ће вас напасти Курти".  "Уплашили су и Марка и Петра", испричао је Вучић, додајући да је то добро јер значи дасу одговорни људи и брину за народ.  "Позвао сам тог посредника и питао га шта радите ово кад знате да Курти нема снаге ида пошаље све своје јединице и то знамо и ти и ја. Јер нису то само барикаде, већ малокомпликованије. Он ми је рекао - није Курти, него НАТО", рекао је Вучић.  Он је истакао да је причао сам са свима и да сви знају колико су се борили, али да јењегово да сагледа ширу слику.  "Да видимо да ли можемо да убедимо некога да су оправдане барикаде или не. Нисмомогли никога да убедимо, зато што нико није хтео да чује вапај српског народа", истакаоје председник Србије.  Додао је да смо сачували животе, јер смо знали да НАТО мора да крене на барикаде, аљуди из КФОР-а су много одговорнији и знају да би било крви.  Рекао је и да није захтевао уклањење барикада и нагласио да не поставља ултиматимесрпском народу.  "Никада никоме нисам поставио ултиматум српском народу. И да не урадите оно штотражим од вас никакве последице неће бити. Тако смо се договорили са РС. ПитајтеДодика, Цвијановић, Србе у Црној Гори, КиМ", казао је Вучић.  На констатацију Ристића да Албанци не поштују споразум о таблицама, Вучић је рекаода је свестан тога, али да он не може ништа да уради тим поводом, али да бар имамонека права на папиру.  "Ми смо постигли споразум о таблицама, нисам био одушевљен тима, али сам рекао да јето мала тактичка победа, сачували смо мир, а онда су Албанци поново почели да гакрше. Погледајте Шолеа и Стана, и они су упозорили Албанце да крше споразум, и једани други упозорили су пре неки дан Куртија да крши споразум, шта је ту кривица Србије имоја кривица", казао је Вучић.  Додао је да је схватио да Албанци неће да спроведу ниједан споразум и запитао: "И штасада?".  "Рекли сте да су Америка, Француска и Немачка предложиле да Косово буде независно,ма немогуће. А у ваше време прогласили су независно Косово и признали га и ви штесада изненађени. Тада нисте били изненађени, а сада сте страшно изненађени",констатовао је Вучић.  Додао је да је шеф Ристићеве посланичке групе рекао пре неки дан да проблемрегистарских таблица треба да решимо тако да све таблице могу да пређу свуда безналепница.  "Да кажем народу да прихвати РКС табле и то је легитимно. Да ли ви разговаратеизмеђу себе или само знате да је Вучић за све крив?", упитао је председник.  Додао је да је иста прича са санкцијама Русији, јер из исте посланичке групе једни музамерају што није увео санкције, а други што не служи Русији.  "Мој посао није да слушам шта мисле људи, већ да доносим одлуке које су дугорочнодобре за људе", поручио је Вучић.  Нагласио је да људи посматрају ствари као да се ништа није променило за задњих 25година, као да 1999. нисмо потписали Кумановски споразум и као да Приштина 2008.није прогласила независност.  "Неће ништа да се деси, никакво чудо. 25 година касније није исто. Дали смо новац засваку цркву и манастир, дали новац за кухиње. Две и по године тражим да направимобрзу магистралу од Краљева до Митровице и не дају нам. Обезбедили смо паре, али недају да Србија то ради", нагласио је Вучић.  19:06  Вучић о својим "локалним шерифима"  "Нисам чула црвене линије јер вам их је Ескобар прецртао. Нисам чула ни за Интерполни за Унеско, јер о томе преговарате и зато сте их ви сити. А ми смо вам јуче рекли да отоме преговора нема", навела је Ђурђевић Стаменковски.  Ђурђевић Стаменковски је упитала председника Вучића постоје ли институције у овојдржави, када је он морао да зове и да реши питање деце која су избачена из вртића уПећинцима.  "О том детету је било приче на седници Скупштине још у септембру и тада су ми рекли -погледајте Вучићу шта раде ваши локални шерифи и видите можете ли да се реши. Јасам отишао, позвао и проверио и рекао не сме ниједно дете, не сме да се деси да шишајудецу политичких противника као после Петог октобра. Рекао сам то је срамота и решитепроблем и проблем је решен. Јесте видели какав сам диктатор и аутократа што сампомогао детету", навео је Вучић.  Председник је нагласио и да је он "лично" спречио улазак Косова у Унеско разговоромса бившим премијером Јапана Шинзо Абеом.  18:52  Ђорђе Вукадиновић: Седница циркус и нека врста политичког ријалитија, којаслужи Вучићевој промоцији   Политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић је за скупштинску седницу о Косову казао даје “циркус и нека врста политичког ријалитија” у ком се промовише председник Србије.  “Тражи се безусловна сагласност и окупљање око председника, а он ће да одлучи какоодлучи”, казао је он.  

  Костреш је казао да је Вучић хтео да окупи иза себе људе, а није рекао шта ће да уради.  “Није јасно до краја шта је идеја ове седнице осим да се скрене пажња са чињенице даје Србија данас пред великом и важном одлуком, која ће сигурно бити болна, без обзирана коју страну буде донета”, казао је он.  Њих двојица су имали  бурну расправу  о европском, тј. француско-немачком предлогу заКосово у емисији Дан уживо на Н1.  18:49  Ђурђевић Стаменковски: СНС хоће зоолошки врт  Шефица посланичког клуба странке Заветници Милица Ђурђевић Стаменковскиоптужила је владајућу странку да од политичке сцене жели да направи зоолошки врт, апредседника Скупштине Владимира Орлића да је одговоран за све што се дешавало наседници, јер се понаша као шеф посланичке групе СНС, а не као председникпарламента.  Ђурђевић је затражила да се власт, без било каквог увијања, конкретно изјасни да лиодбија чланство Косова у Интерполу, Унеску и свим другим међународниморганизацијама и да ли Скупштина намерава да усвоји стратегију решења "косовскогчвора", засновану на резолуцији 1244 Савета безбедности УН.  Реагујући на стална добацивања посланика СНС, она им је поручила "чопоре, немојте"" и"ко се боји вука још", додавши да "не даје пет пара за оно што причају", а Орлића јепитала да ли може да обузда посланике напредњака који јој ометају говор.  Очигледно је да немате ауторитет код посланика СНС, јер они настављају да галаме,нагласила је Ђурђевић.  18:48  Вучић у окршају са Ђурђевић Стаменковски  "Ви говорите о међународном угледу, јесте ли озбиљни? Ваш међународни углед јетолики да можете да одете са Звездаре на Вождовац и са Вождовца до Сопота. И тамовас поштују неки, а у међународној заједници нико. И ко то од озбиљних и важних људина свету са вама разговара", упитао је Вучић Ђурђевић Стаменковски и рекао јој да је"сит црвених линија".  

 4 / 9

https://nova.rs/vesti/politika/vucic-optuzuje-ljude-da-imaju-lazna-bolovanja-ima-ih-ne-40-000-vec-koliko-hocete-video/
https://n1info.rs/vesti/gosti-n1-o-evropskom-predlogu-kosovo-za-patike-ili-izbor-za-buducnost/


Скупштинa Србије: Вучић – „Држава плаћа високу цену у међународним односима због неувођења санкција Русији“. Стефановић: „Србија плаћа високу цену због неувођења санкција Русији“. Јовановић: „Вучић злоупотребио скупштинску говорницу“
субота, 04 фебруар 2023 00:10

  "Причате о породици, па нико вам никад овде никога из породице није споменуо. А ондане знате шта ћете друго, па кажете - ја сам жртва. А онда - да подсетим где је АнаБрнабић која има двоструко држављанство. Па нема она двоструко држављанство, негоовај ваш из антидржавног пројекта па неће да дође да спали француски пасош каовелики јунак. Што не кажете извини Ана? Извините премијерко Брнабић што сам лагала,срамота ме је? Али није вам то била намера, него - ми смо традиционални, а видите њих,они су мало поремећени, она је хомосексуалац", рекао је Вучић.  18:33  Окршај Орлића и Заветника  "Поштовани Орлићу, ово је слика и прилика наше Србије, ваше странке. Немојте мепрекидати, ви немате на то право. Пола од њих ће ти забити нож у леђа, то сам ти рекаодраги председниче, драги пријатељу. Ево шта ти раде, ево како ти воде скупштињу",рекао је Зоран Зечевић из Српске странке заветници, док је Орлић дао реч ДрагануНиколићу из странке Заветници.  "Господине председниче, први човече ове скупштине, а не краљу ове скупштине. Ја сами прошли пут рекао да ви нисте разредни старешина овде и да ме прозивате", одбрусиоје Николић, а Орлић га је прекинуо и рекао да не може да се прича о ономе што је билојуче, те навео да је понашање посланика ове странке "дивљачко".  18:22  Ђурђевић Стаменковски рецитовала "ко се боји вука још"  "Рекли сте да имају два услова којима нас уцењују када је у питању немачко-францускипредлог. Поменули сте јуче чак да су инсистирали на одговору одмах, што јенезапамћено, јер чини ми се да смо добијали веће поштовање јер смо боље условедобијали под турском окупацијом. Ви сте инсистриали да је реч о иницијативи, а сами стерекли да постоје три захтева која се односе на престанак европских интеграција,повлачење инвеститција, изолација. Да ли намеравате да као Народна Скупштинаусвојимо црвене линије даљег тока преговора и усвојимо стратегију која ће се показатикао решење косовско-метохијског човра", рекла је председница Заветника МилицаЂурђевић Стаменковски и упитала да ли се одбија чланство Косова у ЕУРОПОЛ-у,УНЕСЦО и да ли је сигурно да ће и чланице ЕУ попут Шпаније признати Косово.  

  Она је посланицима владајуће странке добацила "вукови, немојте толико завијати" затимрецитовала дечију песмицу "ко се боји вука још".  17:56  Председник викао: Аман људи, шта хоћете од мене?!  Посланик "Уједињених" Славиша Ристић рекао је Вучићу да није оптимиста и да не можеподржи нешто где ће се наше институције заменити за нешто што сутра неће бити наше.  "Како то изгледа када ми дођемо на прелаз са КМ таблицама не можемо на Косово, а уисто време Албанци могу у Србију. Јесмо ли ми држава? Постоји ли реципроцитет у томсмислу* Ми не можемо, а Албанци могу. Могли сте да прошле године наравите толикопутева на северу Косова, да избушите као швајцарски сир границу, а не да нам свакипутељак контролише РОСУ", рекао је Ристић.  Loading... Twitter embed code generator .twit2{height:221px;width:211px;} #favimg{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important} #twittwit{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important} "Аман људи, шта хоћете од мене?! Шта хоћете од мене? Да купим лубеницу у фебруаруда је донесем овде? Шта је био предлог господине Ристућу? Реципроцитет? Па срећом уовоме нема реципроцитета! Срећом па га нема! У праву сте, ја сам крив за све", викао јепредседник и затим угасио микрофон.  17:39  Вучић: Живимо на нечему што су заузели 1999. а прогласили независност још 2008.  "Кажете Срби ми замерају, па да, Срби ми замерају. Сви ми замерају све. Ви ми замератешто нисам увео санкције Русији. Ови други ми замерају што нисам довољно близакРусији, што служим Србији. Никад никоме нисте добри. Посао некога ко је лидер земље,легитимни и легални, није да слуша шта осећају људи. То је важно да зна, али не да сепонаша по томе, него да доноси одлуке које су дугорочне", рекао је Вучић.  "Живимо на нечему што су заузели 1999. а прогласили независност још 2008. И ви 15година или 24 године после тога очекујете да ће бити исто. Па није и неће бити и нетреба да лажемо народ да ће бити. Неће се чудо догодити, нема чуда, неће муње нештода сруше, виша сила, нема тога у животу", навео је Вучић.  
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  17:22  Вучић: Америка, Немачка и Француска су нам предложили да Косово буденезависно - па немогуће  "Није овде реч о власништву, него о надзору у области здравства и просвете. Ви стеговорили супротно од чланова ваше посланичке групе. Ми смо постигли споразум отаблицама, ја сам рекао мала тактичка победа, постигли смо мир. И онда су Албанципочели то да крше", одговорио је Вучић Ристићу, показујући изјаве Шолеа и ПетераСтана који су "упозорили Куртија да поново својим понашањем крши споразум отаблицама".  "Схватио сам да сам ја крив, али нисам схватио шта је моја кривица. Је л’ треба да кажем- схватио сам да нећете да спроведете ниједан споразум? Схватио сам и шта ћемодаље? Кажете - замислите, предложили су нам да Косово буде независно. Стварно?Америка, Немачка и Француска су нам предложили да Косово буде независно? Панемогуће. У време кад сте ви ведрили и облачили прогласили су ту независност ипризнали незавсино Косово", навео је Вучић.  16:51  Председник: Сви знају како треба да се реши косовски проблем – убиј се Вучићу,издајниче  Не преговарамо на равноправној основи, јер на терену имамо Кфор, који је суверен наКосову, изјавио је у парламенту председник Србије Александар Вучић.  Он је навео да у парламенту „није чуо ниједно паметно слово“ о Косову.  Сви знају како треба да се реши косовски проблем – убиј се Вучићу, издајниче, непотписуј капитулацију, рекао је шеф државе.  Од никога нисам чуо да нам је потребан компромис, рекао је Вучић.  Морамо да тражимо мир, због људи на Косову, изјавио је Вучић, уз поруку: Да победимоне можемо, али одржање баланса сматрам као победу Србије и да не дозволимо улазакКосова у Уједињене нације.  Славиша Ристић:„ЗСО не може бити Србима с КиМ замена за Србију“  Славиша Ристић, председник Народног покрета Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“навео је да ЗСО не може бити Србима с КиМ замена за Србију, јер ће с формирањемЗСО и, како је рекао, просвета и здравство бити интегрисани у косовски систем.  Такође, критиковао је и споразум о регистарским таблицама постигнут наконреципрочне одлуке Приштине у погледу КМ таблица.  Вучић му је одговорио да зна ко га је саветао да каже то за ЗСО, али да то није истинајер се не говори о власништву него о надзору у ове две области.  Прокоментарисао је и да Ристић има став различит од осталих колега из „Уједињених“.Посланик му је у реплици навео како у овој посланичкој групи влада плурализам, а неједноумље, те изнео предлог за решавање проблема таблица јер он сада са КМтаблицама „не може кући“. могао прошлог лета на Северу Косова могао да искористиситуацију да „као швајцарски сир пробуши границу“, на шта му је председник Србијеодговорио да Албанци прелепљују РКС таблице кад преко административних прелазаулазе у централну Србију.   Након Ристићевог обраћања председник из клупе Вучић је демонтративно искључиомикрофон рекавши: „Све сам Вас разумео, ја сам за све крив“.  Милован Дрецун: Вучић није потписао француско-немачки предлог  Председник скупштинског Одбора за Косово и Метохију Милован Дрецун рекао је дафранцуско-немачки предлог није коначни споразум, него платформа за разговор, те данавео да су тврдње да је Вучић потписао нешто злонамерне. Цитирајући Дерека Шолеарекао је да ово није „споразум узми или остави“, те одбацио наводе да је то ултиматум.  Дрецун је навео и да се решење може наћи само ако се Србија не притиска да признаКосово и да оно добије столицу у УН.  Вучић: Због неувођења санкција Русији држава плаћа високу цену у међународнимодносима  Председник Србије Александар Вучић изјавио је да због неувођења санкција Русијидржава плаћа високу цену у међународним односима, али да он нема намеру да туодлуку за сада мења.  Вучић је у парламенту, одговарајући на излагање посланика Странке слободе и правде(ССП) Борка Стефановића, који је рекао да Србија већ плаћа превисоку цену зато штоније ускладила спољњу политику са Европском унијом, и није увела санкције Русији,рекао да та одлука није његова, него државна, и да „кошта немало, али док нас не коштавиталних интереса морамо да чувамо своју политку“.   Вучић: Не багателисати потенцијалне претње са Запада, хајде да пробамо да чувамомир и да градимо будућност  На седници о извештају о току преговора са Приштином, председник Србије АлександарВучић рекао је да геополитичка ситуација за Србију никад није била неповољнија и да нетреба "багателисати потенцијалне претње које долазе са Запада".  "Није овде питање љубави или идеологије, овде је питање опстанка нашег народа иопстанка наше државе", рекао је Вучић одговарајући на питања посланика "Двери"Ивана Костића.  Костић је питао председника Вучића да ли верује да постоји могућност "да Србијадонесе неку нову платформу за преговоре са лажном државом Косовом и Метохијом".  "Ако немате идеју, питајте Србе са Косова и Метохије, пошто сте мајстор за анкете, заистраживања јавног мњења, питајте монахе и свештенике на Косову и Метохији шта онимисле који је предлог добар за Србију и да ли се они слажу са предлогом Француске иНемачке, па ћете добити одговор из кога ћете моћи да извучете неку идеју шта треба даурадите по питању будуће политике", рекао је Костић.  Он је питао председника и ко га саветује да се одриче институционалне сарадње саРусијом, да се девет месеци није чуо са Путином, Ивици Дачићу не дозвољава да севиди са Сергејем Лавровим, и због чега се одриче јединог партнера који нас чува у СБ иУН? Вучић је одговорио да су геополитичке околности лошије за нас него што су биле упоследњих десет или 15 година.  "Имам ја ту и у делу породице - е нек је мечка заиграла мало пред њиховим вратима,сада ће Руси да узврате, сада ће овако, сада ће онако, па ће наши да их побеђују, па ћеда буде, аха. А онда видите да, у ствари, дебелу цену свега тога плаћамо ми. Шта сепроменило? Ништа, осим што је теже и лошије за нас", рекао је Вучић.  Он је рекао да се треба зауставити и избећи последице.  "Хајде да пробамо да чувамо мир, да пробамо да сачувамо децу, да градимо мир и даградимо будућност", рекао је Вучић.  Додао је да је повлачење инвестиција језиво и нешто што не бих пожелео никоме, те дасе не треба заваравати да санкције не би нанеле озбиљну штету Србији.    "Само би нас мир спасио. Овако, сваки наставак рата, ми награбусисмо, зато што никонеће нас да трпи. Не само због санкција Русији, него неће због тога да се Путин не бипозвао на косовски преседан, јер је он то њима говорио у разговорима. То су ми рекли иШолц, и Макрон, и Шарл Мишел. Уосталом, то је он и јавно рекао", навео је Вучић.  Борко Стефановић: Србија плаћа високу цену због неувођења санкција Русији  Борко Стефановић из посланичке групе Уједињени – ССП, ПСГ, Преокрет, Слогаистакао је да тешке увреде изнесне у скупштинској расправи неће помоћи хиљадамаСрба који се исељавају са КиМ.  "Нећемо доволити да Србија крвари и пропада зарад политичких поена", додао јеСтефановић.  Износећи своје податке о паду привредног раста у прошлој години, Стефановић јеистакао да ће Србија наставити да плаћа високу цену због неувођења санкција Москви.  Није добро хвалити се са 350 дана неувођења санкција Русији, рекао је Стефановић,додајући да је Србија једина земља у Европи која то није учинила.  Поново је предложио да парламент образује комисију за преговарачки оквир саПриштином у којој ће, између осталог, учествовати и представници Српске православневркве, Српске академије наука и уметности, невладиног сектора.  Председник Вучић је одговорио да је Стефановић у праву када каже да плаћамо ценузбог неувођења санкција и да нема проблем то да каже.  "Да, у праву сте, знам боље него ви, нисам спреман да говорим колика је цена зато штосматрам да је цена политике коју водите добра док год можете да је измерите. Kошта, немало, али док нас не кошта виталних интереса, ми морамо да чувамо нашу политику којамора да буде слободарска, ако то не будемо могли, ја ћу да кажем, не можемо и нећу секрити иза било кога", одговорио је Вучић.  Вучић је одбацио критике Борка Стефановића које су се односиле на економију,рекавши да је стање у јавним финансијама данас неупоредиво боље него пре 10 година.   Стефан Јовановић: Посланици Народне странке неће присуствовати седници.Вучићзлоупотребио скупштинску говорницу, дошао овде да наступа као председник СНС и искључиво се бави питањем његовог личног рејтинга  Посланик Народне странке Стефан Јовановић изјавио је да посланици те странке нећеприсуствовати седници Скупштине Србије о Косову и навео да је председник СрбијеАлександар Вучић злоупотребио скупштинску говорницу да напада политичкепротивнике и да не говори о томе каква је позиција Србије.  "Александар Вучић није дошао овде да наступа са интегритетом председника Србије,већ је дошао да наступа као председник Српске напредне странке. Уместо даразговарамо о позицији Србије и о томе како да учврстимо позицију Србије по овомнајважнијем националном и државном питању, он је дошао да размишља само о свомличном најважнијем питању, а то је питање његовог личног рејтинга“, рекао јеЈовановић.  Он је навео да ће посланици Народне странке учествовати на седници парламента којаће почети сутра, на којој ће се расправљати о сету правосудних закона.  Александар Јовановић Ћута: "Златна грозница", литијум, мини-хидроелектране иципеле на столици  Посланик Александар Јовановић рекао је да се преговара 20 година о КиМ и додаје данам се сада прети санкцијама, што указује да се није добро преговарало.  "Косово и Метохија су огледало нашег друштва. Супер је то што од нас први пут нетраже санкције. Осамдесетих година био је предлог да се сва памет пресели уПриштину", рекао је Јовановић и додао да ЕУ и Србија никако не иду заједно.  Нагласио је да Еколошки устанак никада неће признати тзв. државу Косово и није за тода оно добије столицу у УН.  Потом се осврнуо и на друге теме. Оптужио је председника Србије да га тресе "златнагрозница" и да сваки говор завршава да је пронађено неко ново налазиште.  "Ја мислим да сте уништили Србију, ми с вама заједно слушајући ваше бесмислице околитијума, да смо сви насели на озбиљно обављене обавештајне послове странихобавештајних агенција и тиме угрозили нашу земљу, у најбољем случају надам се да смона две-три године, а бојим се заувек, одложили нешто што би био огроман приход нашеземље и подигло у небеса Лозницу, Крупањ, Мали Зворник, Љубовију, али и ВеликиЗворник у Републици Српској и целу Србију", одговорио је Вучић Јовановићу.  Одговорио је и на оптужбе да је дао Русима наш гас и нафту.  "Дао сам им гас и нафту 2007. године. Интересантан случај. Кажете да сам дао нашуводу Кола-Коли, тај уговор је потписан 2006. године", истакао је и додао да мора битифер, и да би он потписао исти тај уговор да је био тада на власти.  Истакао је да је сам "Ћута хтео да гради малу хидроелектрану на реци Темска и да имадоказе за то".  "Све време сте ви слали мејлове са својих мејлова и борили се за то. Нисте добилибизнис, па онда смета кад је неко други добио бизнис", истиче Вучић и напоменуо даније он хтео да гради мини-хидроцентралу на своје име већ на име Драгише Лилића, а даимају и снимак његовог признања.  Вучић је показао и фотографију на којој је Ћута у ципелама стајао на скупштинскојстолици и снимао јучерашњи инцидент.  Полемика о страним инвестицијама  Председник Вучић изјавио је да су стране директне инвестиције много значајне засрпску привреду и да се од тога исплаћују и веће плате и веће пензије, додајући да,уколико има заинтересованих инвеститора из Русије, добродошли су у Србију.  Одговарајући на критике посланика Двери Ивана Костића у вези са сарадњом са РускомФедерацијом, Вучић је, на седници Скупштине на којој се расправља о КиМ, казао да јетоком прошле године у Србији забележен скок азијских, односно кинеских и јапанскихинвестиција, нешто мање је било европских, али су и даље доминантне, а рускеинвестиције су око 2,5 одсто.  "Разумљиви су и разлози", казао је Вучић коментаришући низак ниво руских инвестицијадодајући да када се држава води, мора се израчунати све.  
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  Вучић је указао и да је трговинска размена са Немачком прошле године била 8,3милијарде, а да ће ове године ићи преко девет, можда чак 10 милијарди.  "То је питање фабрика које овде раде. То је лек за српску привреду, одатле нам сеисплаћују веће плате, веће пензије", рекао је Вучић.  "Немамо проблем да сарађујемо са Руском Федерацијом, ми смо отворени за то, као штоплаћамо гас, дана не каснимо, све плаћамо у валути, ни од кога не зависимо. Ако сузаинтересовани и имају инвеститоре, увек су добродошли, али нажалост, сада имајудругих брига", казао је председник.  Вучић каже да када је реч о односима Србије и Русије, не постоји ниједна другаевропска земља од Србије која има боље односе са Руском Федерацијом.  Каже да се Србија понаша одговорно и фер.  "Али, ја да бринем све бриге и Русије и Запада, а и једни и други то траже, нисам устању, нити хоћу. Довољно брига имамо у Србији које морамо да решавамо. Неће ту Богпомоћи ништа, ту ћемо ми мало да помогнемо, ви да нам не одмогнете", казао је Вучићодговарајући Костићу.     Your browser does not support the video tag.   Посланици опозиције о претњама санкцијама  Роберт Козма из Зелено - левог клуба је рекао да председник час говори о предлогу заКиМ, затим о споразуму, иницијативи, па платформи, па оквиру за будуће деловање заКиМ, као и западне земље нису претиле санкцијама Србији већ председнику лично иоптужио га да води преговоре о КиМ искључиво о заштити сопствених интереса иостанку на власти.  Казао је да су САД и Велика Британија увеле санкције, како је рекао, Вучићевим"блиским сарадницима" Звонку Веселиновићу и Милану Радоичићу, и да је СНС увела"страховладу" на северу КиМ уместо да се фокусира на лакши живот Срба на КиМ.  Самостални посланик Жика Гојковић је на почетку седнице рекао да питање КиМ ускупштини служи за стицање јефтиних политичких поена и да је сада потребнојединство.  Нагласио је да против уласка Косова у УН, као и да је Србија показала максимлнострпљење и приврженост мировном решењу за разлику од друге стране.  "Најтеже је да државни интереси буду изнад страначких и да покажемо јединство, дабудемо сви за националне интресе Србије. Питање КиМ је државотворно питање.Важно је да се формира што пре ЗСО, ако ништа друго бар зато да се заштитеколективна права нашег народа на КиМ и да се настави дијалог. Алтернатива дијалогу јесукоб са светом, изолација и економски крах државе, јуче нико то није смео да каже дане би изгубио који политички поен", истакао је Гојковић.  Срђан Миливојевић: Вучићу фотеља битнија од отаџбине, грађана, Устава иинтереса земље  Посланик Демократске странке Срђан Миливојевић питао је Вучића због чега је дошао уСкупштину, наводећи да је Вучићу фотеља битнија од отаџбине, грађана, Устава иинтераса земље.  

  "Како вам је, уместо Косова најскупља српска реч постала чопор. А вођа чопора - јошскупља", рекао је Миливојевић Вучићу.  Вучић испричао о чему Путин разговара са Шолцом и Макроном: Ако се настави рат– ми смо награбусили  Председник Александар Вучић говорио је кратко у Скупштини о детаљима разговорапредседника Русије Владимира Путина и осталих лидера Европа, а који се тичу питањаКосова.  Обрадовић: Ако Вучић има сате да се обраћа, можемо и ми реплику од два минута  Посланик и лидер Двери Бошко Обрадовић сматра да ако председник СрбијеАлександар Вучић има сате да се обраћа онда и опозиција може да добије реплику оддва минута.  Вучић о контрамитингу СНС  Председник Србије говорио је о томе да ли ће Српска напредна странка одржати скупкако би му пружила подршку око косовске политике.  "Што се тиче контрамитинга... Ви говорите о контраминзима... Што измишљате? То им јејош једна врста преваре и трика којима се баве све време. Ми смо велика политичкаорганизација, можда највећа која после Савеза комуниста икада створена на просторубивше Југославије. Код нас нема тих игара, доћи ће њих 5, 10 или 30 неорганизовано. Микад организовано, зна се тачно шта је циљ, зна се колико људи очекујемо и кад долазе.Нити је ко најавио, нити један страначки орган урадио било шта... Зашто се то појављује?Зато што они не могу да мотивишу никога, осим лажима. Не могу ништа да понудељудима, већ морају да кажу да ће доћи они да бране Вучића. Мене не мора нико дабрани. Ја сам седео овде јуче кад су ови насилници хтели да ме нападну, нисам сепомерио. Нисам устао, нисам ни обезбеђење позивао, нити било шта слично. Седео сами гледао кукавице и размишљао докле смеју да виче: 'Држи те ме'. Мене то не занима.Митинзи? Због чега митинзи? Кад буде било потребе за митинге, кад буде била некаизборна кампања, ако ме позову да учествујем на неком митингу, тад ћемо то даорганизујемо", рекао је Вучић  Александар Јовановић Ћута: Коме није јасно чије је Косово, нека погледа УставСрбије  Еколошки устанак никада неће признати Косово, а коме није јасно чије је Косово, некапогледа Устав, изјавио је на седници Скупштине Србије о Косову и Метохији народнипосланик Александар Јовановић Ћута.  "Било би лепше да се прекине с политиком невидљивих докумената и да дођи сви који сусачинили европски план о Косову и да кажу шта је план, каква је судбина Косова иСрбије", рекао је Јовановић.  Вучић Ћути: Уништена је земља због ваших бесмислица  Одговарајући Јовановићу, Вучић је рекао да је радом обавештајних агенција угроженаСрбија.  "Уништили сте Србију, и ми са вама, слушајући ваше бесмислице о литијуму. Сви смонасели на пропагндне, али и озбиљне послове страних обавештајних агенције. Тиме смоугрозили нашу земљу и у најбољем случају одложили то за 2,3,4 године, а плашим сезаувек, нешто што би био огроман приход Републике Србије. Уништили смо тозахваљујући похлепи појединаца који су финансирани споља - од Рокфелера, до некихдругих невладиних организација", рекао је Вучић.  Александар Јовановић Ћута у окршају с Вучићем  "Мистер президент имам један предлог за вас пошто увек говорите истину да се овдедонесе један детектор лажи и да се прикључите на њега, да видимо шта ће да се десиса детектором, да ли ће да преживи", почео је свој говор у Скупштини АлександарЈовановић Ћута.  Након што га је Орлић прекинуо, Јовановић је рекао:  "Молим вас да умирите ваше робове овде. Да се вратимо на тему... Овде је реч о Косовуи Метохији. Преговара се нешто мање од 20 година. Преговарали су неки овде присутни,неки нису, преговарао је Борко Стефановић, Ивица Дачић, Вук Јеремић, преговаралисте ви и сад преговарате председниче... И где смо сада? Нисте добро преговарали, јернакон скоро 20 година ево где смо сад, у деведесетим. Поново нам се прети санкцијама,изолацијом, а овде испред Скупштине јуче је био један мањи скуп. Прети нам секонтрамитингом, ви зовете ваше одборе да се спреме за митинг подршке."  Ћута поручио Јованову: Хочеш ли да учутиш више?  Народни посланик Александар Јовановић Ћута поручио је председнику АлександруВучићу да је много представа у животу погледао, али онакву фарсу као јуче не.  
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  "Грађани, ви који сте јуче гледали седницу то је само послужило да вам се огадиседница. Косово и Метохија су огледало нашег друштва...", рекао је Јовановић.  У једном тренутку Јовановић се обратио и шефу посланичке групе СНС МиленкуЈованову и упитао га хоће ли да ућути више.  "Хоћеш ли човече да ућутиш више?, рекао је Ћута.    Вучић: Ја поштујем Русију, а не служим Русији. Србија се налази на европском путу  Председник Александар Вучић рекао је одговарајући посланицима опозиције да сугеополитичке околности сада најлошије у последњих 10-15 година.  "Знам ја како то изгледа код нас Срба – нек је мечка заиграла пред њиховим вратима,сад ће Руси да узврате, овако, онако. А онда видите да у ствари дебелу цену свегаплаћамо ми. Једино је лошије за нас. Био сам један од ретких који се срео са Лавровом уУН у септембру и због тога оштро критикован на Западу. Шта је то што ми тачнозамерате? Шта је проблем, шта ми замерате ту? Ви јесте, ја нисам заборавио да се тајсусрет десио. Је л' мислите да треба да Србију излажемо притиску?", рекао је Вучић иупитао шта смо урадили против руских интереса.  Нагласио је да поштује Русију, а не служи Русији, и додао да служи само Србији и то јебила његова политика и биће и у будућности.  Вучић је, одговарајући на критике посланика Двери Ивана Костића, указао да је Србијана путу ка Европској унији, а да се не налази на путу ка атлантским интеграцијама.  "Србија се налази на европском путу, а што се атлантских интеграција тиче, Србија нежели у НАТО. Србија жели да љубоморно чува своју војну неутралност и да јача. Постојиразлика између евроинтеграција и атлантских интеграција", нагласио је председник.   Вучић: Околности нам не иду наруку, нисам за замрзнути конфликт  Председник Александар Вучић рекао је у Скупштини Србије да никада није преговараони са ким о опстанку на власти, нити да ће о томе преговарати са било ким, јер гаинтересује само опстанак и напредак Србије.  "Никада нећу преговарати због опстанка на власти, мене интересује опстанак инапредак Србије", поручио је Вучић.  Председник је тако одговорио на оптужбе посланика Роберта Козме из Зелено-левогклуба да је СНС, поред све муке за Србе на КиМ, увео страховладу на северу КиМ и даувек са међународним представницима "испреговара за себе останак на власти, а заграђане КиМ све већу неизвесност".  Истакао је да грађани треба да разумеју да није увек питање онога шта на неком папируо КиМ стоји већ и да је важно питање политичког момента и околности и живота оконас, и шта је то што можемо да урадимо у датим околностима.  Неретко као ној набијамо главу у песак, рекао је Вучић.  "Кажу преговараш већ 10 година, а да није преговора морали бисмо да признамонезависно Косово. Је л' то ваша политика? Околности нам не иду наруку, нисам зазамрзнути конфликт, напротив", рекао је Вучић.  Председник се осврнуо на јучерашњу седницу и рекао да је био приморан да демантује"24 чињеничне лажи", не у смислу политике и другачијих ставова.  Вучић: Србија није у атлантским интеграцијама и не жели у НАТО    – Србија није у атлантским интеграцијама, налази се на европском путу од 2000. године.Јуче сам вам потврдио да Србија не жели у НАТО, жели да чува љубоморно своју војнунеутралност. Прошле године смо имали 4 милијарде страних директних инвестиција. Одтога смо имали велики скок азијских инвестиција, киненских и јапанских, али и даљенајвише европских, руске су биле око 2,5 одсто. Државу кад водите, морате даизрачунате сви и видите како ствари стоје. Са Немачком имамо трговинску размену 8,3милијарде. То је лек за српску привреду, одатле исплаћујемо веће плате и пензије.Немамо проблем да сарађујемо. Ми смо отворени за то.  Вучић је додао да ниједна европска земља нема боље односе са Русијом од Србије.  Протест испред Скупштине  

    Неколико десетина грађана окупило се испред Скупштине Србије, захтевајући дапарламент не подржи потписивање француско-немачког споразума. Међу окупљенимаје и Немања Шаровић, који је предводио и јучерашњи протест.  Вучић каже да Руси помажу Двери  Вучић је рекао да су геополитичке околности за Србију најлошије у последњих 10-15година.  "Шта се променило - ништа, осим што је теже и лошије за нас. Што се институционалнесарадње тиче, био сам једини који се срео са министром Лавровим у септембру месецу уУН. Због тога сам био оштро критикован свуда на Западу. Шта је то што ми тачнозамерате? Ја сам се с њим лично срео? Шта је проблем, шта ми замерате ту? Мислите лида треба да излажемо Србију притиску и да то радимо сваки дан? Што 'помажете'држави на такав начин? Шта смо ми урадили против руских интереса што седимо итрпимо? Не мешамо се у њихове сукобе. Сваки дан гледам на Телеграм мрежама приче осрпским добровољцима? Што рушите српске законе? Јесам ли им некада замерио штовас помажу, а ја никад нисам у животу позвао Наваљног или никог другог. Па, нисам.Али само разлика између мене и вас је што ја поштујем Русију, а не служим Русији, већСрбији", рекао је Вучић.  Вучић: Јучерашње понашање је срамно, обрадовали су се Курти и његови медији  – Кажете Бог неће дозволити потписивање? Нисам превелики верник, али верујем уБога, нисам с њим на ти као Ви, то бих оставио земаљском послу. Што се скупштинетиче, лоше, врло лоше, срамно је било ово јуче, лоше за нашу земљу, за вас ужасно, занас непријатно. Није то први пут, лупали сте и проваљивали у скупштину. Ово нијеполитика. Колико су се Курти и његови медији обрадовали вашем понашању, Хрвати ињихови медији и сви су на вашој страни.  – Плашим се да су геополитичке околности најлошије за нас у последњих 10-15 година,знам ја како то изгледа код нас Срба, “сад ће Руси да узврате”, а онда видимо да дебелуцену плаћамо ми. Био сам један од ретких који се срео са Лавровом у септембру, био самоштро критикован на Западу. Шта је проблем, шта ми замерате ту? Заборавили сте да сетај сусрет десио? Ја нисам. Је л’ мислите да треба да радимо сваки дан? Што“помажете” држави на тај начин? Шта смо урадили против руских интереса? Не мешамосе у сукобе.  Не служим Русији, служим само Србији, подвукао је Вучић.  Костић Вучићу: Зашто се одричете сарадње са Русијом  Посланик Двери Иван Костић питао је Вучића ко га саветује да одриче институционалнесарадње са Руском Федерацијом.  
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Скупштинa Србије: Вучић – „Држава плаћа високу цену у међународним односима због неувођења санкција Русији“. Стефановић: „Србија плаћа високу цену због неувођења санкција Русији“. Јовановић: „Вучић злоупотребио скупштинску говорницу“
субота, 04 фебруар 2023 00:10

  "Девет месеци се нисте чули с Путином, Дачићу не дозвољавате да се СергејемЛавровим... Председник Скупштине Србије на четири позива у Думу не сме да оде. Збогчега се одричете јединог партнера који нас чува у Савету безбедности УН", рекао јеКостић.  Вучић: Криминализујете Србе са Косова  Вучић је оптужио део опозиције да разарају српско национално ткиво на северу Косоваи да криминализују Србе са севера, што је, како каже, опасна ствар.  "Ја ту патолошку потребну, морам да признам, не могу до краја да разумем. Да ви усвакој тему и у свему видите нешто како бисте могли да наудите мени лично, за томорате неком другом да се обратите, стварно нисам надлежан за то. Али вас морам даразмислите шта је тема о чему ми данас разговарамо", рекао је Вучић.  Вучић: Нисам уцењен, поносан сам на санкције против мене  Председник Александар Вучић је рекао да је током јучерашње седнице о Косовудемантовао 24 лажи које су изговорене.  Он је негирао изјаве да је уцењен он, а не Србија и истакао да је био поносан насанкције које су против њега биле уведене 1999. године.  Говорећи о француско-немачком предлогу, казао је да је неистинита флоскула да свакипут касније дође лошији предлог.  „Није правило, али неретко се и догоди. Важно је, људи морају да разумеју да нијепитање онога што на било ком папиру стоји, већ је питање и политичког моментума,околности, живота око нас. То је оно што ми неретко заборављамо и навијамо као нојглаву у песак“, казао је Вучић.  Пре Вучићевог говра Ћута у окршају са напредњацима: "Срам вас било"    Посланик Александар Јовановић Ћута ушао је у вербални сукоб са посланицима СНСнепосредно пред Вучићево обраћање. С обе стране су упућене тешке речи. Напредњакеје посебно изнервирао део говора посланика Козме у ком помиње Радоичића иВеселиновића као сараднике Александра Вучића.  Козма: Не можемо да посумњамо да су лично претили Вучићу санкцијама  Посланик Зелено-левог клуба Роберт Козма рекао је да не може да не посумња да јеприча о санкцијама заправо прича о претњама Вучићу.  "Не можемо да посумњамо да су заправо претили санкцијама председнику лично. Јероно што знамо да председник води преговоре о заштити сопствених интереса исопственом останку власти. Не можемо да не посумњамо да су претили санкцијама њемулично на исти онај начин како су САД и Велика Британија увеле санкције његовимблиским сарадницима Звонку Веселиновићу и Милану Радоичићу. Да ли се о томе ради?Да ли је поручено да сте се преирграли и да је рачун коначно дошао на наплату?Ослањајући се на овај двојац, који се тешко може назвати политичарима, пре дружиномиз једног другог миљеа, срозан је углед Србије. Гледају нас са подозрењем јер је СНСувела страховладу на северу Косова", рекао је Козма.  Жика Гојковић на почетку седнице брани Вучића    Самостални посланик и некадашњи председник ПОКС-а Жика Гојковић подржао је напочетку седнице председника Србије Александра Вучића, рекавши да "издајник не можеда буде човек који је добио 2 милиона људи".  Почела седница Скупштине на којој посланици расправљају о КиМ  Посланици Скупштине Србије наставили су посебну седницу посвећену Косову иМетохији, на чијем дневном реду је Владин Извештај о преговoрима са Приштином.  Седници присуствује предедник Александар Вучић и 165 посланика.   Председник Вучић стигао у Скупштину  Председник Србије Александар Вучић стигао је у парламент, где се наставља расправао Косову и Метохији.  Вучић је јуче изнео је план од 10 тачака о политици Србије у наредном периоду иговорио о француско-немачкој иницијативи.  

  На дневном реду посебне седнице Скупштине Србије је Владин "Извештај опреговарачком процесу са институцијама привремене самоуправе у Приштини, од 1.септембра 2022. до 15. јануара 2023".  Представљајући Извештај, председник Александар Вучић јуче је рекао да је циљотворени разговор о најтежим стварима с којима се суочавамо, а не пребацивањеодговорности.  Вучић је изнео и план од десет тачака о политици Србије у наредном периоду. Говориоје и о тзв. француско-немачкој иницијативи, а као посебно тешку истакао тачку 4 и тодруги став, у којем се наводи да се "Србија неће противити чланству Косова у било којојмеђународној организацији".  Шефови посланичких група владајуће већине и опозиције изнели су јуче своје ставове.  Жучна расправа народних посланика се у једном тренутку претворила у инцидент, кадаје дошло до кошкања посланика власти и опозиције.  Неколико десетина грађана протестовало је испред Скупштине Србије захтевајући дапарламент не подржи потписивање француско-немачког споразума, нити било којегдругог који би на било какав начин представљао признање самопроглашененезависности Косова или му омогућио чланство у УН.  (РТС; Нова.рс, Н1)  
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