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Београд -- Председник Србије Александар Вучић присуствује свечаном отварању куће
бана Јосипа Јелачића у Новом Саду.

  

  

Као што је Тањуг раније објавио, свечаности заједно са председником Србије
присуствује и минситар спољних и европских послова Хрватске Гордан Грлић Радман.

  

Министар спољних и европских послова Хрватске Гордан Грлић Радман да му је
задовољство што присуствује овом догађају.

  

"Ово је велики дан. Данашња свечаност је важан догађај у односима Хрватске и Србије",
наводи он.
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Уверен је да ће ово допринети очувању и заштити наслеђа хрватске мањине у Србији.

  

Вучић је на почетку свог обраћања рекао да је ово једна од првих ствари које су
обећане.

  

"Ово смо обећали да ћемо да урадимо после првог састанка са председницом Грабар
Китаровић. Кренули смо у реализацију конкретних проблема са којима су се Хрвати у
Србији суочавали. Људи хрватске националности јесу грађани наше земље", каже.

  

Како наводи, "тешко да бисмо могли по неком питању да се сагласимо и нађемо исти
став, али имамо преча посла у будућности".

  

Када је у питању захтев хрватске мањине да више учествује у власти Вучић наводи:

  

"Не могу се правити паралеле, али ми ћемо изаћи у сусрет, и покушаћемо да пронађемо
решење".

  

- Слушао сам добре говоре мојих претходника, иако су ми прецизно написали шта би
требало да говорим, као и обично, потрудићу се да већи део онога буде из главе, а не да
будем успешан захваљујући туђој памети. Ово је једна од ствари које смо обећали да
ћемо урадити".

  

- Ово смо обећали да ћемо да урадимо после првог састанка са председницом Грабар
Китаровић и одмах смо кренули у решавање проблема Хрвата у Србији.

  

- Послали смо поруку да су Хрвати који живе у било ком делу Србије, грађани ове земље.
Србија је њихова домовина.
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Влада Србије је, за откуп куће од 250 квадрата обезбедила укупно 600.000 евра, а
процес обнове унутрашњости куће надзираће Завод за заштиту споменика културе
Града Новог Сада.

  

Управник Фондације Спомен дома бана Јосипа Јелачића Горан Каурић рекао је за
Тањуг да ће адаптација бити обављена до пролећа следеће године.

  

Иначе, 16. октобра 1801. године рођен је бан Јелачић, а тај дан хрватска национална
заједница у Србији обележава као национални празник.

  

Председник Вучић разговарао је пре три године, у Дубровнику, са тадашњом хрватском
председницом Колиндом Грабар Китаровић о питањима од значаја за Србе у Хрватској и
хрватску мањину у Србији и тада је најавио да ће Србија финансирати откуп и обнову
Јелачићеве куће.

  

Бан и гроф Јелачић, по коме се, иначе, назива главни трг у Загребу, представља једну
од најзначајнијих фигура у историји хрватског народа.

  

Вучић одбацио наводе Ђиласа о јавном дугу Србије

  

Пресдседник Србије Александар Вучић одбацио је данас наводе лидера Странке
слободе и правде Драгана Ђиласа да јавни дуг Србије износи 50 милијарди, наводећи да
је дуг близу 26 милијарди евра.

  

Он је, након састанка са министром спољних и европских послова Хрватске Горданом
Грлић Радманом, рекао новинарима да је јавни друг Србије под контролом.

  

Говорећи о  реакцијама појединих опозиционих политичара на мере за сузбијање
ширења корона вируса, Вучић је казао да верује у српске лекаре због којих је Србија,
како је казао, имала добре резултате.
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„Ако неко не разуме да је наше да се боримо да људи буду живи и здрави, ако мисли да
је то нечији политички хир – онда мислим да са тим људима нешто није у реду. Не
можете то да објасните онима који верују да је земља равна плоча, који причају да
вакцине убијају људе, не знам шта бих таквим људима одговорио“, рекао је Вучић.

  

Тужна прича о Шапцу је завршена

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је, поводом захтева Небојше Зеленовића за
понављање избора у Шапцу, да је та тужна прича завршена и да не може неко да жели
да влада у малом месту у коме је изгубио изборе са 13.000 гласова разлике.

  

"Та тужна прича је завршена. Они који су су имали све председнике и заменике бирачких
одбора, као што сте видели, нису могли да промене бирачку вољу", казао је Вучић,
одговарајући на питање зашто Зеленовић тражи да се понове изборе у Шапцу.

  

"Не можете да изгубите у једном малом месту са 13.000 гласова разлике и да владате, то
нема баш много логике", закључио је Вучић.
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  Није до сусрета и протокола, већ да грађанима буде боље  Kолико су Србија и Хрватска далеко од повратка политичком дијалогу и кад се могуочекивати међусобне посете, питање је на које је председник Александар Вучић вечерасодговорио да нису битне посете саме по себи, већ оно што се чини за грађане двеземље.  Србији и Хрватској потребно је, рекао је новинарима, међусобно уважавање, поштовање,очување мира и суживот, а његов основни мотив за ангажман попут уступања куће банаЈелачића хрватској заједници и вечерашњи сусрет је да омогући да се Хрвати који живеу Србији не осећају као грађани другог реда.  Kаже да је и вечерашњем госту из Хрватске, шефу дипломатије Гордану ГрлићуРадману, рекао - кад је почела прича о подршци Хрватске Србији у ЕУ - да га пре свегазанима хоће ли две земље моћи да граде међусобне односе.  "То је основни мотив. А да чезнем за тим да некога сретнем, знам да бих опет имао таквапитања на која би морали да одговорите на начин који се домаћину не би допао иобрнуто. А да градим политичку каријеру на томе да изговарам оно што би људи у Србијижелели да чују, одавно сам је изградио, победио на више демократских избора него билоко други", рекао је Вучић новинарима у Новом Саду после састанка са министромспољних и европских послова Хрватске Горданом Грлићем Радманом.  "Мислим да је цивилизацијско, хуманитарно и хумано, људско питање хоће ли нечијамајка моћи да запали свећу на гробу свог сина, био он Хрват или Србин", рекао је Вучић. Он је навео да је вазно разговарати о свим отвореним темама, па и ако се две стране несагласе, важно је да се гледа шта ће да раде следеће године, које пруге и путеве даграде и да људи живе у миру.  На питање колико нарушавању односа доприносе изјаве људи на високим позицијама,посебно у Влади Србије, Вучић је рекао да је било много тешких и лоших изјава са обестране и да не може да каже да су српски министри више или мање криви од хрватских.  Али је, како је додао, увек добро пребацити кривицу на нашу страну, како бисмо прводобро погледали у своје двориште па тек онда окривили неког другог.  Kако каже, постоји милион примера и ствари које вређају Србе, али о томе, наводи,неће.   Он је приметио и да би се, кад се упореди кампања која се против њега води ухрватским медијима у односу на кампању у Србији против, рецимо, Андреја Пленковића,резултат био сто према један или хиљаду према један.  Да се приближавамо,а не тражимо разлог за удаљавање  Председник Србије Александар Вучић рекао је вечерас да не жели да говори о томекако је тешко бити Србин у Хрватској, јер о томе стално прича, те да је добро да сеприближавамо, а не да тражимо било који разлог да се удаљавамо, јер тога имапревише.  Вучић је тако одговорио на питање како би оценио положај српске заједнице у Хрватскоји бригу коју хрватске власти показују према бројним проблемима српске заједнице, анајдрастичнији је да има села где нема ни струје, и да ли вечерашњи догађај отварањакуће "Бана Јелачића“ у Новом Саду може да утиче да се нешто уради за Србе уХрватској.  Он је рекао да је са шефом хрватске дипломатије разговарао и о положају Срба уХрватској и о положају Хрвата у Србији.  "Наравно да говоримо о томе, и о томе говоримо стално. Шеф хрватске дипломатије јенаш гост вечерас, а и ми њихови гости у овој кући на Петроварадину. Не желим да се топретвори у пребацивање једно другом, И да буде као да је ''намештено'' питање да бихговорио о томе како је тешко Србима у Хрватској”, нагласио је он.   Рекао је да су у Хрватској сва питања њему била таква, и да ниједно није одбио, што јепренео и госту.  Милош Вучевић: "То је доказ да је у Србији закон једнак за све"  Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић каже да је град је обновио фасаду и спољнерадове.  "Република Србија је на основу договора председника Алекснадра Вучића и тадашњепредседнице Хрватске Колинде Грабар Китаровић обезбедила новац у износу од600.000 евра Хрватском националном већу које је постало једини власник овог објекта иданас ћемо председнику Србије предати и показати пројекат комплетне обновеунутрашњости куће", навео је Вучевић за РТС.  Према његовим речима, то је доказ да је Србија уређена држава у којој је закон једнакза све.  „Волели бисмо да видимо сличан однос према нашим сународницима који живе удржавама у окружењу. Мислим да смо показали да су припадници хрватске националнезаједнице апсолутно равноправни и свесни смо културно историјског значаја овогобјекта за целокупно друштво", истакао је градноначелник Новог Сада.  Председник Србије Александар Вучић у Новом Саду присуствује свечаном отварањудома бана Јосипа Јелачића и његовој предаји на коришћење представницима Хрватскогнационалног већа (ХНВ)  Свечана церемонија се одвија у Спомен-дому бана Јосипа Јелачића у Петроварадину, уулици Владимира Назора 3.  Свечаности присуствују и министар спољних послова Србије Ивица Дачић, председникПокрајинске владе Игор Мировић, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић,амбасадор Хрватске у Србији Хидајет Бишчевић, председница ХНВ Јасна Војнић...  Влада Србије обезбедила је 600.000 евра за откуп већег дела објекта, подрума,приземља и једног стана на спрату, који ће бити средиште окупљања ХрватаПетроварадина, Новога Сада и Срема.  Задатак Фондације „Бан Јосип Јелачић“, која ће управљати тим домом, биће очување ипредстављање културе Хрвата Петроварадина и Новога Сада, као и заштитакултурно-историјског наслеђа хрватске националне мањине кроз афирмацију лика идела бана Јелачића.  Кућа у којој се 1801. године родио бан Јелачић изграђена је 1745. године, јединствене јеархитектуре, а поред подрума и приземља откупљен је и један од четири стана наспрату са собом у којој је рођен Јелачић.    Кућа никада није била у власништву породице Јелачић, него је додељена на коришћењеФрањи Јелачићу, оцу бана Јелачића, који је био заповедник Петроварадинске тврђаве.Као највиши заповедник имао је право да користи и ту барокну кућу у средиштуПетроварадина.  Поред музејског дела, део куће служиће за конзуларне послове Хрватске, а у њој ћебити смештена и канцеларија Хрватског националног већа.  Отворена кућа бана Јосипа Јелачића у Новом Саду  Председник Србије Александар Вучић казао је да ће Србија бити спремна да настави даулаже и помаже развоју инфраструктуре и Хрватског националног већа и хрватскезаједнице.  На отварању куће бана Јосипа Јелачића у Новом Саду, Вучић је рекао да верује обестране, српска и хрватска, разумеју да су мир, стабилност и поверење кључне поруке накојима треба градити будућност.  

  "Без тога направићемо проблеме, несигурност и нестабилност и за једне и за друге.Сувише смо мали, и једни и други, да бисмо могли себи да дозволимо луксуз даљихсукоба и проблема у будућности", оценио је председник Србије.  Према његовим речима, поверење треба почети да се гради дијалогом и чувајући мир истабилност, као и поштовање права и очување "националног, културног и сваког другогидентитета уз побољшање економске позиције".  Он је казао да је Србија успела да очува одељење основне школе у Бачком брегу заученике, који су се определили да прате наставу на хрватском језику, као и да је основанлекторат за хрватски језик на Универзитету у Новом Саду и да континуирануфинансијску потпору и подршку има и културно-просветно друштво Јелачић изПетроварадина.  
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  Грлић Радман: Примопредаја куће бана Јелачића важан тренутак у односимаХрватске и Србије  Министар спољних и европских послова Хрватске Гордан Грлић Радман изјавио је уПетроварадину да је примопредаја родне куће хрватског бана Јосипа Јелачића хрватскојзаједници у Србији важан тренутак у односима две државе.  "Надам се и верујем да данашњи чин примопредаје куће бана Јосипа Јелачића у његовомродном граду Петроварадину, на дан његовог рођења, може да буде симбол наше вољеи жеље да још снажније кренемо у решавање свих отворених питања и изградњу бољиходноса Србије и Хрватске", рекао је Грлић Радман на церемонији отварања спомен куће.  Грлић Радман је казао да је то "велики догађај" за хрватску заједницу у Србији, али и"велики дан за Србију".  "Данашња свечаност је и важан тренутак у односима две земље јер јасно показује дазаједничким снагама можемо радити на добробит свих нас", навео је шеф хрватскедипломатије.  Он је рекао да је кућа у којој се родио бан Јосип Јелачић, једна од најважнијих особа ухрватској историји, откупљена и обновљена уз помоћ Владе Србије и изразио захвалностВлади и председнику Србије Александру Вучићу, који је присуствовао церемонији.  Грлић Радман је казао да хрватска влада промовише "разумевање, уважавање итолеранцију" као темељ хрватског друштва, и навео да Срби у Хрватској имају трипредставника у Сабору и да су коалициони партнер у влади Андреја Пленковића.  "Надамо се и очекујемо да ће и Хрвати у Србији имати представнике на свим политичкимнивоима, у складу с међународним споразумом", рекао је Грлић Радман.  Додао је да је уверен да Србија и Хрватска "у искреном дијалогу могу да реше сваотворена питања".  (Б92, Информер, Ало, Танјуг, Бета)  
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