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Председник Србије Александар Вучић наставља посету Косову и Метохији, а најважнији
догађај биће његово обраћање на Тргу Шумадија у Косовској Митровици. Према плану
посете Вучић би требало да посети и село Бање, али је неколико стотина Албанаца
блокирало пут.

  

  

19.40 – Грег Делави: Протекао је тежак викенд, ценим напоре на одржавању
сигурности

  

Амерички амбасадор у Приштини Грег Делави оценио је да је на Косову и Метохији
протекао тежак викенд, али да се нада да је "у питању позитивна прекретница".

  
  

I acknowledge that this has been a tough weekend. Appreciate the efforts to ensure safety.
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Peaceful protest would have better shown off the Kosovo I know. (1/2)

  — Amb. Greg Delawie (@USAmbKosovo) September 9, 2018    

"Признајем да је ово био тежак викенд. Ценим напоре на одржавању сигурности. Мирни
протести најбоље би представили Косово", написао је Делави на свом Твитер налогу, па
додао да "мора бити настављен напоран рад на смањењу тензија и нормализацији
односа између Косова и Србије".

  

18.50 - Стефановић: Весељи има проблем са слухом или са преводиоцем

  

- Невероватно ми је да се после посете председника Александра Вучића, током које је
упутио искључиво поруке мира, јавља Кадри Весељи да каже да је председник на
Газиводама упутио ратнохушкачке поруке - изјавио је данас министар унутрашњих
послова Србије Небојша Стефановић.

  

Председник косовске Скупштине Кадри Весељи рекао је раније данас да је председник
Србије на Косово дошао са ратном реториком, "против мирне будућности", а на питање
како види ту оцену министар Стефановић каже да је Весељи имао проблема са слухом
или са превођењем: "Питам пре свега Кадрија Весељија да ли има проблем са слухом
или му је можда преводилац био лош или о чему се ради, с обзиром на то да не постоји
ни једна једина реченица, коју је Вучић изговорио на Газиводама или ма где другде на
Косову и Метохији, која може да се оцени као ратна реторика".

  

Све реченице које је председник Србије изговарао биле су, истиче Стефановић, упућене
ка миру и невероватно је, каже, да после завршене посете, током које су сви у
директном преносу могли да чују поруке председника Вучића неко може да изјави тако
нешто: "Очигледно је да су неки од од политичара са Косова и Метохије унапред
спремили реакције очекујући да се председник Србије Александар Вучић понаша онако
како би се они понашали и онако како они размишљају о политици, животу и сарадњи са
другим људима".

  

18.48 - Мандић: Вучић позвао на мир, екстремисти и даље све на силу

  

 2 / 14

https://twitter.com/USAmbKosovo/status/1038814937634811905?ref_src=twsrc%5Etfw


Вучић у Косовској Митровици: Ако је могао Стефан Немања пред Манојла Комнина, могу и ја пред Тачија; Србија је изгубила рат, а за то се плаћа највиша цена
недеља, 09 септембар 2018 22:48

Андрија Мандић, председник Нове српске демократије и члан Председништва ДФ
осудио је данашње акције албанских екстремиста и бивших припадника терористичке
ОВК у јужној српској покрајини и насилно спречавање председника Србије да додје до
појединих подручја у којима живи српски народ.

  

То, како је навео у писаној изјави за медије, показује да појединци у региону не престају
да се ослањају на силу, у чему, напомиње, имају подршку и НАТО савеза: "Били смо
сведоци да је дивљање албанских екстремиста наишло на разумевање и припадника
КФОР-а, а подсећамо да су то баш оне снаге где је Влада Црне Горе недавно упутила и
припаднике Војске". Упредивши данашње барикаде на КиМ с недавним случајем у месту
Свач код Улциња, кад су албански екстремисти напали митрополита Амфилохија и
свештенство СПЦ, Мандић тврди да је све то има потпис "велике Албаније", у којој се,
према замисли екстремиста, налазе и делови Црне Горе, западне Македоније и Западне
Грчке.

  

Напомиње и да је данашња акција уследила након Вучићеве јасне поруке да Србија
никада неће признати Косово као независну државу, да се Србија неће одрећи своје
територије и да ће Србија и сав српски народ бити увек уз свој народ на Косову и
Метохији: "Српски народ из Црне Горе свим својим бићем подржава своје сународнике
на КиМ и исказује потпуну људску и националну солидарност са онима који су угрожени
од екстремиста и носилаца великоалбанског пројекта".

  

18.29 - ЛДП: Очување и изградња мира су кључни за решење статуса КиМ

  

Либерално-демократска партија сматра да је кључни елемент решења статуса Косова
очување и изградња мира, због чега политика која доводи у питање мир и будућност
добросуседских односа Срба и Албанаца не може имати њихову подршку.

  

"За нашу децу, за будућност нашег региона од кључног је значаја затворити све
отворене или тихе конфликте и наћи начин за заједнички живот свих који живе на
нашим просторима. Ми смо се од оснивања залагали за мир, правду и изградњу
другачијих односа са регијом, те да ће стога и свака примена тих идеја имати подршку
ЛДП. Неопходно је на другачији начин уредити односе у самој Србији, те читава промена
мора да има јасну рефлексију на политичке односе у нашем друштву", наведено је у
саопштењу.
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ЛДП оцењује да посета председника Александра Вучића Косову, као и неке поруке које
је послао, указују да се одустало од политике изградње стабилности "гурањем под тепих
комплексиних и компликованих регионалних односа", наводе у ЛДП-у и поручују да "наш
одговор на екстремизме и непринципијелност других страна не сме бити исти као и
њихов поступак".

  

18.22 – Аљбин Курти: Дозвола Вучићу незаконита, штетна и опасна за Косово

  

Опозициони покрет Самоопредељење Аљбина Куртија, сматра да је, захваљујући
Хашиму Тачију, председник Србије Александар Вучић добио дозволу да дође у посету,
која је, како кажу, "незаконита, илегална, штетна за садашњост и опасна за будућност".

  

У саопштењу овог покрета се наводи да косовске институције никада нису показале
озбиљност када год су српски лидери желели да посете Косово: "Од давања дозволе
председнику Србије Александру Вучићу, власт на Косову је показала спремност да иде у
компромитујуће договоре са Србијом, па и да прода државу и народ". У Покрету
Самоопредељење сматрају и да је посета Вучића Косову, "повреда територијалног
интегритета Косова", за шта је, како кажу, одговоран косовски председник Хашим Тачи:
"Током посете Косову председник Србије је изнео ставове да је Србија против косовске
независности и наше државе".

  

17.26 - Скот: Неопходан компромис

  

Амерички амбасадор у Србији Кајл Скот каже да тензије током Вучићеве посете Косову
још једном наглашавају потребу за компромисом и нормализацијом односа.

  
  

Tenzije tokom Vučićeve posete Kosovu još jednom naglašavaju potrebu za kompromisom i
normalizacijom odnosa. Šteta je što su barikade na putevima sprečile predsednikovu planiranu
posetu u Banje, ali je dobro što se ostatak njegove važne posete Kosovu nastavio bez
incidenta.
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  — Kyle Scott (@usambserbia) September 9, 2018    

- Штета је што су барикаде на путевима спречиле председникову планирану посету у
Бање, али је добро што се остатак његове важне посете Косову наставио без инцидента
- написао је Скот на свом Твитер налогу.

  

17.04 - Гојковић: Приштина показала неспособност, а Вучић да је уз свој народ

  

Председница Скупштине Србије Маја Гојковић изјавила је данас да је Приштина тиме
што је спречила председника Александра Вучића да посети Србе у месту Бање, још
једном показала да није зрела и способна да осигура безбедност, слободу кретања и
обезбеди поштовање договора.

  

- Председник је и поред претњи којима је био изложен, као и режиране блокаде пута,
био уз свој народ на КиМ у важном политичком моменту, онда када је то најпотребније и
показао да ће наставити да се бори и да ради у најболем интересу Србије и наших
грађана - навела је Гојковић.

  

16.51 - Весељи: Српски лидери не долазе да помажу Србе - већ да промовишу себе

  

Он сматра да је добро што је председник Србије посетио Косово, јер је још једном
доказао да се наставља традиција Слободана Милошевића

  

Председник Скупштине Косова и лидер Демократске партије Косова Кадри Весељи
изјавио је данас да је председник Србије Александар Вучић и посетом Косову доказао
да српско руководство наставља традицију бившег председника Југославије, Слободана
Милошевића.

  

"Они не долазе да помажу и заштите Србе на Косову, него долазе да промовишу себе.
Као и увек са старом реториком и против мирне будућности. Покушавају да нас
блокирају, честе посете са провокативним тоном у ових 19 година сведоче да треба да
мислимо и посветимо се још више јачању државе", додао је Весељи.
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Косово и његови грађани су и данас доказали да немају ништа против Срба, али да су
против провокативног понашања, поручио је Весељи.

  

Председник Србије Александар Вучић је на Косово дошао са ратном реториком, "против
мирне будућности", рекао је педседник косовске скупштине Кадри Весељи. Он је казао и
да је дозвола за Вучићеву посету језеру Газиводе дошла после позива међународних
партнера али је, како каже, "Вучић злоупотребио дозволу, демонстрирајући на брани
Газиводе политичку хегемонију".

  

- Био сам против његове посете Газиводама, јер сам сматрао да такав поступак не
доприноси миру и дијалогу у овом тренутку. Али, уз инсистиање наших међународних
партнера, дозволили смо - навео је Весељи, који се захвалио косовској полицији и
КФОР-у за "управљање ситуацијом".

  

16.46 - Љајић: Вучић показао спремност да тражи решење за КиМ

  

Потпредседник Владе Србије Расим Љајић каже да је Вучић посетом Косову и Метохији
показао спремност да у тешким околностима уважи реалност и настави да тражи
компромисно и дугорочно одрживо решење за статус Косова.

  

- Тешко је рећи колико смо близу или далеко од решавања косовског питања, али после
данашњих блокада и онемогућавања председнику Вучићу да обидје Србе у селу Бање,
нисмо ни један једини милиметар ближе - оценио је он.

  

Лајић је истакао да се сада потврдило и оно о чему је раније говорио а то је, како је
рекао, да на Косову постоји велики отпор изналажењу коначног решења. Према
његовим речима, постоји опасност и да косовска политичка елита постане политички
талац ветерана ОВК, који су искористили прилику да демонстрирају свој утицај.

  

16.36 - Повређен градоначелник Ниша
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Градоначелник Ниша Дарко Булатовић повређен је у инциденту који се десио на
административном прелазу Мердаре, након чега је затражио медицинску помоћ у
Ургентном центру Клиничког центра у Нишу. Незванично, Булатовић је задобио повреду
руке приликом интервенције косовске полиције.

  

16.20 - Милорад Додик: Забрана кретања Вучићу је лоша порука марионетских
власти у Приштини

  

Председник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да је забрана кретања
председнику Србије Александру Вучићу на Косову и Метохији лоша порука, како је
казао, марионетских власти у Приштини. Додик је оценио да је политика председника
Србије "политика дијалога", због чега је отишао у посету Косову и Метохији, као и да
Вучић ради одговоран народни, државни и национални посао.

  

"Косовске власти мисле да се све може завршити силом, док је политика Вучића
политика дијалога и он је дошао на Косова да разговара. Ово је и најгора прича и
приступ Европи, која ће, највероватније, да игнорише тако нешто", казао је он
новинарима у Бихаћу.

  

16.17 - Митинг протекао без проблема

  

Заменик регионалног команданта КПС Бесим Хоти рекао је да је данашњи скуп у
Косовској Митровици протекао у најбољем реду и без икаквих проблема. Како Тањуг
наводи, на митингу на коме је говорио Вучић било је између 10.000 и 12.000 људи, и то не
само из северног дела КиМ, већ и из Косовског поморавља.
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   Грађани су носили заставе Србије, а рудари Трепче своје заставе, а све су "испратили"добошари који су носили мајице са натписом "Косовско поморавље". Митинг је почеоинтонирањем химне "Боже правде" у извођењу КУД "Копаоник" из Лепосавића, а послеобраћања, председник Србије придружио се окупљенима и заједно са њима певао песму"Ово је Србија".  14.01 - Ђорђе Вукадиновић: Председник Србије у свом говору није рекао ништаново   У говору у Косовској Митровици председник Србије није рекао ништа ново, оценио јенародни посланик и политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић . Зоран Пановић јерекао да је порука Вучића у говору контрадикторна, али да његови бирачи то неуочавају.  13.46 – Савез за Србију: Представа и скупљање јефтиних политичких поена нанесрећи српског народа  Савез за Србију оценио је да је посета председника Србије Александра Вучића Косову"представа која није донела ништа конкретно" и служила је само за "скупљање јефтинихполитичких поена на несрећи српског народа". Из Савеза истичу да је питање Косова иМетохије најозбиљније национално питање и да не критикују власт по сваку цену те дајесу опозиција Александру Вучићу, али не и држави и да би и радо поздравиликонкретне ствари којима се штити српски државни интерес на Косову и Метохији.  Из Савеза истичу да Вучић није рекао који је предлог решења проблема са Косовом.  12.32 - Када вам причају да хоћу да мењам границе, не говоре вам истину, рекао Вучић уобраћању грађанима Косовске Митровице.  

  Вучић: Лаж да независност Косова мора да се призна до краја године  Председник Србије Александар Вучић поручио је данас у Косовској Митровици да јеноторна лаж да је „неко спреман и мора да призна независност Косова до краја године“,да још нема никаквог договора, али је нагласио да Србија хоће мир и наставиће дапружа руку Албанцима, „макар стално остајала у ваздуху“.  „Када вам причају да хоћу да мењам границе не говоре вам истину, јер где су нам данасгранице, зна ли ко? Ми мислимо једно, Албанци друго, део света мисли једно, други деосвета друго“, нагласио је Вучић.  „Немамо никакав нацрт решења, нису ни близу њега, али знамо да морамо даразговарамо и покушамо наше односе да уредимо“, рекао је Вучић.  „Када будемо имали шта да вам кажемо, то нећемо чинити у Бриселу и Београду, већовде у Митровици и Грачанмици и немојте да стрепите ниједног часа због тога“, поручиоје Вучић.  „Хоћу да мењам ваша права и да урадимо све што можемо и сачувамо вас на Косову иМетохији. Хоћу за вас да освојимо сва права која вам припадају и хоћу ваша права нарад, слободу, сигурност, кретање, учење и ако морамо да за то уцинимо компромис, и мии Албанци, и увек ћу то да урадим, само немојте то звати погрешним именом“, рекао јеВучић.  Поносан сам на то што те ми дали 80 проценатра ваших гласова и зато знам како дабраним ваше поверење и како да га штитим, додао је он.  - Нису мој посао ни митови, ни снови, ни привидјења, ни сумануте визије Косова безАлбанаца или Косова без Срба. Мој посао је реалност. Оно што јесте, сада и овде, маовом Косову, у овој Србији, а не некој небеској. Пали смо ми с тог неба. Пали и озбиљносе разбили. Главе су нам крваве, руке поломљене - поручио је Вучић.  Вучић је позвао на мирољубиво и компромисно решење косовског чвора.  - Нећу борбене песме, нећу да вас хушкам, нећу вам обећавати оружје и муницију, иако јејасно да никоме нећемо дозволити да оружје и муницију искористи против вас... Затошто вас хоћемо живе... Не на небу него овде - рекао је Вучић.  Поручио је да никакво решење није на видику у Бриселу, али и да уколико га буде о томеће прво бити обавештени Срби на Косову, а не Брисел или Београд. Како је додао, акосе сада и не постигне договор, морамо бити свесни да ће компромис са Албанцима некоморати кад тад да постигне.  Како је казао, много пута је долазио на Косово и Метохију, и готово увек "бирао тренуткекада вама, који овде живите, није било лако или, било вам је много теже од нас уБеограду, Крагујевцу, Нишу".  - Обавеза је моја да кажем да ћемо у добру и злу бити уз вас, и да ћемо увек бити уз нашнарод на Косову и Метохији. Дошао сам и да кажем истину о нашој тешкој позицији -навео је председник Србије, истакавши да му је народ пружио поверење, да уради штамора да уради.  Вучић је подсетио да се Србија борила против НАТО 1999. године, да је штитила себе ида је изгубила, јер су много јачи били, али и кукавице јер су из авиона изручили тонебомби.  Како је казао, и пре скоро тридесет година, недалеко одавде, стотине хиљада људи, аСлободан Милошевић је тада био довољно велик да их у том броју окупи, наГазиместану, дочекало је крај његовог говора, чувеног или нечувеног, зависи од тога кога и зашто тумачи, сецате ли се како?  - Певали су. И то су певали, хорски, све те стотине хиљада, певали су са вером иубеђењем, певали су занесени и поносни, ону познату "Ко то каже, ко то лаже, Србија јемала" - рекао је Вучић.  Како је казао, три рата се помињу у тој песми, "а онда смо их имали још".  - Не својом, али не искључиво и туђом кривицом. Званично и незванично, помагали смобраћи, Срби су гинули, за Книн, за Сарајево, за Приштину. У Книну се, данас, вијоришаховница које тамо никада није било, у Сарајеву је број Срба педесет пута мањи одонога који је био, у Приштини живи свега неколико Срба - навео је председник Србије.  Како је рекао, нема нас више ни у Косову Пољу где је много тога почело, "и то не затошто су Хрвати, Муслимани или Албанци били јачи и храбрији од нас, већ због тога штонисмо разумели позицију Србије и света, због тога што нисмо схватили да нисмо сами усвету и да се без света не може.  - Због тога што смо потцењивали све друге и што нисмо успели да рачунамо. Због тогашто смо увек видели и слушали себе, други нас нису занимали - навео је он.  
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Вучић у Косовској Митровици: Ако је могао Стефан Немања пред Манојла Комнина, могу и ја пред Тачија; Србија је изгубила рат, а за то се плаћа највиша цена
недеља, 09 септембар 2018 22:48

  Милошевићеве намере биле добре, али резултати лоши  Како је казао, нисмо били са реалношћу ни у дослуху.  - Милошевић је био велики српски лидер, намере су му свакако биле најбоље, али су намрезултати били много лошији. Не зато што је он то зелео, већ зато што зеље нису билереалне, а интересе и тежње других народа занемарили смо и потценили. И због тогасмо платили највишу и најтежу цену. Нисмо постали већи. Или, боље рећи, нисмопостали већи на онај начин на који су неки то замишљали. Данас, без капи крви, билочије, јесмо - рекао је Вучић.  Зато данас, каже, после много година, Србија ради, а не бије се ни са ким. Зато штоулаже, у живот, а не разбацује га около.  - Зато што нам деца расту, не сахрањујемо их после бомбардовања. Зато што смо сеослонили на знање, рад, а не на пушке. Зато што немамо више очи на леђима, како јеговорио велики Бора Пекић, и љубимо земљу своје деце, а не својих предака, и част намсе налази не тамо одакле долазимо, него тамо где идемо и где ћемо да стигнемо. Затошто данас имамо своје место у свету. Свакога дана смо угледнији и уваженији - навео јеВучић.  Морам да разговарам са Тачијем  Како је казао, хоће и мора да разговара са кососвким председником Хашимом Тачијем.  

  - Да, да, Албанац је. И не воли ме, не волим ни ја њега, али ако је Стефан Немања,оснивач државе српске, могао пред Манојла Комнина са омчом око врата, голорук, збогСрбије, па могу ваљда и ја, без омче, због исте те Србије и пред Тачија, и пред свакогдругог на овом свету. И пред Могерини и Меркел и Макрона и Путина. И као што видите,и смем и могу. Могу, ваљда, за ову земљу, свима бар да кажем да нас неће понижавати ида је компромис када сви добију, макар по мало и ниико не добије све - навео је Вучић.  Како је казао, "и могу, и радим то, и хоћу, и хиладу пута ако треба, по било коју цену, паи по цену свеопште мржње, ка мени, и све да ме назову, било издајником, биловеликосрпским шовинистом, и да ме сутра и стрељају, зато што, за разлику од њих, знамразлику између салонског и правог патриотизма".  - И да је прави само онај у којем си спреман да жртвујеш све, па и сопствену садашњост,зарад будућности своје земље и њене деце. И то је цена коју хоћу да платим. Увек, исвугде, па и овде пред вама. Зато што, за мене, постоје само две ствари које, сигурно,никада нећу. Нећу да радим против своје земље, и нећу да лажем, своју земљу. Нису мојпосао ни митови, ни снови, ни привиђења, нити сумануте визије Косова без Албанаца,или Косова без Срба - истакао је Вучић.  Како је казао, његов посао је реалност, "оно што јесте, сада и овде, на овом Косову, уовој Србији, а некој небеској".  - Пали смо ми са тог неба. Пали и озбиљно се разбили. Главе су нам крваве, рукеполомљене, и немам ја више кога да шаљем горе, на небо, поготово што је и пад, за свенас, био чиста срећа. Са неба се, углавном, људи не враћају. Остају горе, да их вишеникада не видимо и да их, у Србији, никада више нема. Свих тих, који су нам данастолико потребни. Да растемо, градимо, развијамо се. Да нас буде, у довољној мери дапреживимо - истакао је он.  
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  На земљи, уместо на небу  Како је казао, на Косову су данас остали најјачи и најхрабрији.  - Не заборавите да нас је 1991. године било, процентуално говорећи, три пута више негоданас на КиМ. Зато ја говорим о реалности. Зато нећу борбене песме, нећу да васхушкам, нећу вам обећавати оружје и муницију, иако је јасно да никоме нећемодозволити да оружје и муницију користи против вас. Зато што вас хоћемо живе. Хоћемосрпску децу, школе за њих, уџбенике, обданишта. Хоћу да имате довољно посла дапожелите ту децу. Хоћу породилишта, игралишта, путеве, фабрике, хоћу, на крају, даимате зашто овде да останете. Не на небу, него овде - истакао је Вучић.  Како је казао, немамо ми где, и морамо, у свему томе да нађемо баш ту меру, мира,достојанства и сигурности, без којих човек, једноставно, не може да буде човек.  - Зато, када вам причају како ја хоћу да мењам границе, лажу, јер границе данас, где су?Ми мислимо једно, Албанци, многобројнији и јачи на Косову, мисле другачије? Један деосвета мисли једно, други мисли друго. У ствари, ја хоћу да мењам ваша права. Даосвојим, за вас, сва она права која вам припадају, и која су део онога што се зовецивилизован свет. И хоћу ваше право на живот. И ваше право на рад. И ваше право наслободу. На сигурност. Кретање, учење, лечење. И ако због тих права, морамо даучинимо компромисе, и ми и Албанци, јер без тога мира нема, увек ћу то да урадим. Самонемојте то да зовете погрешним именом. Немојте да слушате кукњаву о разбијањусрпског јединства, јер је оно разбијено пре више од шест векова. Немојте ви у Београдуда плашите људе ратовима, јер нико неће да ратује. Ви свакако нећете - навео је он.  Срби се и данас праве као да се ништа није десило  Како је казао, немојте да нас спречавате да узмемо нешто, ви који отворено нудите, илисте већ дали све.  - Ми Срби када побеђујемо чинимо то, некада, поносито и поштујући победјене, али кадагубимо и када смо поражени, ми и наша политика, то не умемо ни да признамо, нити даразумемо шта се променило. Борила се Србија 1999. против НАТО часно и храбро. Иизгубила, као и 610 година раније. Остали смо без значајних територија, Срби сунапустили многа од својих огњишта не желећи да живе под албанском влашћу. Кадизгубите рат, за то се плаћа цена. Висока, највиша. А, ми, ми Срби и данас се правимокао да се ништа није догодило. Правимо се да нисмо сами, сопственим глупостима и подпритиском западног света, учествовали у доказивању сопствене кривице и за сукоб наКиМ - навео је он.  Како је казао, "јесмо ли ми или неко други испоручили бившег председника Србије,између осталог, и због наше, тобож злочиначке политике на КиМ, јесмо ли мииспоручили и наше војне и полицијске генерале Хашком трибунал, и Ојданића иВладимира Лазаревића и Небојшу Павковића и Сретена Лукића"?  - Хоћемо ли договор са Албанцима или продужетак агоније у којој свакако губимо све.Питање је само времена, за годину, пет или десет. А, имамо ли било какву шансу овде наКосову без каквог таквог договора са Албанцима? Имају ли је Срби јужно од Ибра, чак иако је Срби на северу, како тако имају? Колико сте ви драги моји Срби из Метохије,Липљана, Штрпца и данас стрепели пролазећи кроз бројна албанска места на путу каМитровици? Колико пута дневно се запитате јесу ли вам деца сигурна на путу до школеили пијаце? Хоце ли ваше старе неко негде да нападне зато шту су реч изговорили напогрешном језику - навео је он.  Нисмо ни близу решења  Управо зато, каже, као председник Србије, "нисам зелео да забијам као ној главу упесак, већ сам зелео и зелим да се борим за вас и будућност ваше и наше деце".  

  - Имамо ли некакав нацрт решења у Бриселу? Немамо, нисмо ни близу њега. Али, попрви пут, чини ми се да добро знамо да морамо и да разговарамо и бар да покушамонаше односе да уредимо. И ја знам да постоји хиљаде њих који само чекају да казу, аха,отисао је доле, а то доле је за њих Косово, а ништа ново није рекао. Као да је рећинешто ново о Косову уопште могуће. Као да све приче одавно нису испричане. Али, новоје и то што нећу овде да псујем Албанце, нећу чак ни оне који су тукли Србе стварали имдржаву, већ желим да видим како делима моземо да створимо боље сутра за Србе наКиМ - навео је он.  Казао је и да "морамо да мењамо себе, да чувамо свој језик и културу свуда где Србиживе". И Немци су, каже, у најтежим тренуцима, када су губили све, опстајали на Гетеу,Силеру, Браћи Грим, на снази њихове културе и духовности.  - Ми Срби имамо и језик и писмо, и Теслу и Пупина, и Андрића, и Селимовица, и ПекићаИ Ћосича. Имамо и Владету Јеротића који се још 1987. године питао: "а помислимо ли миСрби има ли у бар нечему и наше кривице и нашег неразумевања". Питамо ли себе какото да су Албанци некада, готово сви, говорили српски, а ми смо могућност знањаалбанског језика одбацивали с презиром? Албанци данас понашају се као Срби некада,јер им данашња осионост дозвољава да их српски језик све мање занима. Зато су, умногим сферама, све мање успешни. Ми ни ту лекцију још нисмо савладали - навео је он.  Идеја за сутра                                      И шта је, казао је, "у ствари моја и наша идеја за сутра"?  - Идеја је да сачувамо наш народ. Идеја је да чувамо мир и покусамо, бар покушамо дауспостављамо мостове поверења према Албанцима, да тежимо договору чак и кадазнамо да је готово немогућ, јер све друго води нас у амбис и у катастрофу. Хоћу и желимда верујем да после векова ратовања и сукобљавања можемо да имамо вековепристојних, рационалних, а за педесетак година, зашто да не и пријајатељских односа саАлбанцима. Зато сам захвалан и свима у Европи и свету који разумеју тежину нашиходноса и који схватају важност наших разговора - рекао је Вучић.  Како је казао, ми данас желимо да будемо део Европе, Албанци зеле да добију визнулиберализацију, и једни и други желимо бољи живот за своје грађане. До таквог, каже,бољег живота нема пречице, ни за нас ни за њих, преко гробова оних других.  - Морамо и мораћемо да живимо и заједно и једни поред других. И зато ћемо даразговарамо и преговарамо, до изнемоглости, ако је потребно - навео је Вучић.  Како је казао, неће се ни једног тренутка двоумити да заштити Србе на Косову иМетохији.  Председник Србије рекао је да је на Косово дошао да каже да ће неко, некада убудућности, морати да постигне компромис са Албанцима.  - Приче о томе како ћемо у неким другачијим светским околностима ми да им вратимомило за драго, а тај тренутак само што није дошао, су приче за малу децу, испричане и сатрагичним крајем, бас као и њихове приче како ће докусурити Србе, или ће Срби саминестати. И неће ту бити ни лаких ни једноставних решења. Ни за њих, ни за нас. Али,биће живота, биће деце. И наше и њихове, која ће желети да остану овде, а не да упраскозорје пунолетства хватају први воз за Швајцарску, Аустрију или Немачку. Дакле,решење није на видику, али Богу се молим, да га макар у наредних десет или двадесетгодина буде. Све друго, значило би крај нашег постојања на КиМ - истакао је Вучић.  Он је навео и да је држава Србија на Косово дошла са свеобухватним инвестиционимпланом за десет српских опстина на КиМ, да унапреди економију и животни стандарднашег народа.  - То нико не може да нам забрани, а после деценија пропадања, Србија је почелаекономски да јача, српска привреда је најбрже растућа привреда на Балкану у овојгодини, страних инвестиција имамо убедљиво више од свих осталих заједно, јавни дугСрбије драматично пада. Трећу годину за редом имамо суфицит у буџету - навео јеВучић.  Помагаћемо и даље Србе на КиМ  Како је казао, Србија је спремна да онима који живе на зивите на КиМ помогнемо вишенего икада. Србија, не за плате, већ само за косовски додатак, за запослене у јавномсектору на КиМ, здравству, образовању, социјалним установама, издваја годишње чак 71милион евра.  

  - Спремни смо и то да увећамо, улагања у болнице, вртиће, школе, али и да најзначајнијеподстичемо улагања у привреду. У Трепчу, Лола фот, Газиводе, али, пре свега, спремнисмо да субвенционишемо долазак компанија из централне Србије спремних да уложе упосао и јужно и северно од Ибра. То ће значити више посла и већу сигурност за вас ивашу децу - навео је Вучић.  Српски председник је рекао да ту нема "никаквих митских граница" и да жели оне укојима живе људи који имају сва права која им припадају.  - Хоћу оне због којих нико неће бити понижен, а поготово не Србија. Хоћемо компромис,нећемо диктат. Хоћемо да све чујемо, али и да се ми чујемо. Хоћу, на крају, а пре свега,да ви живите овде, и да то буде ваше. Али, пријатељи, у свему томе, још једном вамкажем, нећу да вас лажем. Није ни лак и брз пут до тога. И много тога ћемо морати да сеодрекнемо, много тога да жртвујемо, много ћемо морати да радимо, да бисмо дошли дотог циља. И хоћу да знате, да ја знам шта тражим од вас. Ви сте, овде, све већ поднели,све изгубили, и све жртвовали. За Србију, и за нас. А потребни сте нам још. Свима.Србији. За још један напор, за још једно путовање, оно у будућност и опстанак на својимогњиштима - истакао је Вучић.  Српски председник је рекао да је убеђен да ће, када прође све ово, "ако ме осуде,прокуну, када се угасе ломаче, да ћете бар ви знати и шта и за шта сам радио".  - За Србију, за отаџбину, за вас, и за живот. И свако дете, које се овде сутра роди, свакичовек који добије посао, свака нова школа, болница, биће доказ да смо радили јединуправу ствар. То ми је сасвим довољно. Споменике нека дижу онима који су изгубили,часно и уз своју и толике туђе жртве. Ја имам намеру, да победимо, и да Србија победи,по први пут у не знам колико година. Без крви, без мртвих, без ужаса и гробова - казаоје Вучић, истакавши да нису пред нама битне "у којима се на будућност пуца, па је онда,уз почасти сахрањујемо".  "Убио нас је 20. век"  Навео је и да је "јако мало живота остало у Србији, мало овде, и морамо да га чувамо,морамо да му дамо шансу, да се развије, ојача, да се настави, рашири".  - Морамо, зато што смо, биолошки, као народ, пред амбисом. Стојимо на његовој ивици,гледамо доле и нешто као да нас вуче да направимо тај бесмислени корак. Нестаћемо,ако поново то урадимо. Нећемо бити ништа, и нећемо имати ништа. Живећемо, један теисти резултат, онај у којем губимо. Свакога дана, буквално све, док, на крају, неизгубимо и себе, и Србију. Убио нас је 20. век, изгубили смо људе које ни у наредномвеку нећемо моћи да надокнадимо. Немамо више људи на бацање. Дајте, да, коначно,нешто добијемо - истакао је он.  Како је навео, жели "да добијемо оно што ће нам омогућити нормалну земљу, и нормаланживот у њој, да повратимо достојанство, да имамо права, да наша црква буде наша, насвојој земљи, са својом имовином, а не да нам сутра и нову цркву измисле.  - Да знамо где смо, шта хоћемо и где идемо. То је, пријатељи, оно што сам хтео да вамкажем. И не знам, можда је мало, можда вам се није свидело, али ја другчије не могу. Незелим да знам ја за ту велику Србију у коју се иде у чизмама и са пушком у руци. Знамону која је могућа с књигом, оловком, лаптопом, радом и знањем. Не знам задостојанство у страху од бомби. Знам за оно које се гради школама, обдаништима,фабрикама, сугурношћу и миром. И то вам нудим данас, то је и моја понуда и за сутра -истакао је Вучић.  
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  11.06 - Након што је спречен да посети село Бање, председник Србије је у КосовскојМитровици положио цвеће на место где је убијен лидер Грађанске иницијативе СДПОливер Ивановић. Уз Вучића је била Милена Ивановић, супруга убијеног Оливера.  

  На путу ка селу Бање дочекале су га барикаде и блокирани путеви, иза чега, преманезваничним информацијама стоје бивши припадници ОВК. Након информација да јенемогуће контролисати хаос на путевима, који су малтене у том делу потпуно блокирани,косовска влада донела је одлуку да откаже посету Вучића Бањама, али је он упракосзабрани кренуо тамо. Ипак, пут му је "пресечен".  - Ковска влада је због оваквих дешавања забранила Вучићу одлазак у сели Бање, али јеон ипак покушао да оде тамо.  

  - Српска делегација се након расправе са косовском полицијом вратила у севернуКосовску Митровицу  Александар Вулин: На путу где Вучић треба да прође се пуца на пет места, иза тогастоји Кадри Весељи, наш председник неће остати сам и незаштићен  Министар одбране Александар Вулин казао је да се у овом тренутку у околини Дренице,куда председник Србије треба да прође до села Бање на пет места пуца.  Вулин је додао да то чине наоружани ветерани терористичке ОВК и да за тоодговорност сноси Кадри Весељи.  "Наш председник неће бити сам и неће бити незаштићен. Тренутно су на пет местаблокаде, наоружани људи, који пуцају, очекујемо и реакцију Кфора, иза свега овогастоји Кадри Весељи и он сноси одговорност за све што ће се десити", казао је Вулин.   
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  Он је за ТВ Пинк навео да би Кфор ту ситуацију морао да разреши, те да имају и обавезуи одговорност да реагују.  "Вучић Иде у најопаснији део Косова, иде у Дреницу и тамо га на пет места чекајунаоружани људи", истакао је Вулин и додао да политички представници Албанаца неразумеју поруке мира председника Вучића које је упутио и јуче на КиМ, те да морају дапокажу да су некаква сила.  "То је све што имају. Сила. Сада се пуца, пред очима целог света, наоруижани људи наКиМ сада пуцају", казао је Вулин.  Вулин је додао да је Кфор већ морао да реагује, те да се на фотографијама виде паролеса претњама председнику Вучићу да не може проћи и све оно што се припремапредседнику.  "Надам се да ћете показати фотографије блокираног пута, балвана и свега онога што седешава и што чека нашег председника. На пет места се на КиМ дешавају блокаде, пуцасе и то се шири", казао је Вулин.  Према његовим речима, није искључено да ће се у току дана окупити и у јужнојМитровици, баш као што се сада окупљају по неким местима на КиМ, на трговима.  

  "Позвано је албанско становништво да се прикључи протестима такозваних ветерана инаставак протеста је заказан за 9 часова, очекује се њихов долазак и наравномеђународна заједница, Кфор нико не одговара одакле аутоматско оружје", казао јеВулин.  То што се у овом тренутку пуца и нико није дао одговор како је то могуће и како је могућеда нису разоружани, само показује да су организатори са врха власти, да је то КадриВесељи, а да су непосредни извршиоци председници општина Србица, Глоговац, казаоје министар.  "У овом тренутку имамо ситуацију у којој не знате ко влада и имате непосредне претњепредседнику Вучићу", истакао је министар.  Навео је и да је то све рађено плански и унапред и из страха да ће посета Вучића битиуспешна као што јесте.  "Вучић је око себе ујединио све Србе, деценијама уназад никада није било већегјединства између државног руководства Србије и народа који живи на простору КиМ.Вучић је то успео и то без иједног сукоба, без ризика и за једног јединог Србина на КиМ,без ичега што би повредило било кога на КиМ", казао је Вулин.  Небојша Стефановић: Наши обавештајци су пријавили да су чули рафале на путу каселу Бањани који су блокирали ветерани ОВК  Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић изјавио је да је посетапредседника Србије Александра Вучића Косову и Метохији у безбедносном смислусложена, а да се због Албанаца који су блокирали пут за село Бање ситуација морапратити из минута у минут.  

  Стефановић је потврдио да су пут блокирали ветерани ОВК камионима и другимвозилима.   "Они су путем локалних медија, гласила, интернета позвали и становништво и бившеборце ОВК да се окупе на том путу и да са неколико камиона, путничким возилима,неким гомилама материјала које су ту истоварили фактички блоирају пут и спречепредседника да дође у насеље Бање", рекао је Стефановић за РТС.  Он је додао да се ситуација на Косову усложњава и да су обавештајцима пријављенирафали, што је "сигнал и порука Србима да ту нису добродошли".  "Ту је сад на испиту и Кфор и КПС који су дужни да обезбеде нормалну посету. Они сеналазе у непосредној пратњи председника зато што то јесте њихов посао. Видећемоколико ће бити професионални што се тиче ове ситуације и колико приштинске властистоје директно иза овакве организације догађаја", рекао је Стефановић.  Ветерани ОВК блокирали су јутрос пут код места Трнава који води ка селу Бање ублизини Дренице, како би спречили председника Србије Александра Вучића да посетито мултиетничко место. На путу су грађевинске машине и окупљени Албанци који суодлучни да спрече Вучића да оде у Бање, где има око 300 српских кућа. Премаинформацијама са терена чују се и повремени рафали.  8.55 - Вучић: пробаћемо околним путем, али тешко да ћемо стићи  Еклаве у Србичкој општини вероватно нећемо моћи да посетимо. Покушаћемо околнимпутем, али тешко да ћемо стићи. Не препоручујем српским медијима да крећу, останитеовде. Ми ћемо да пробамо, па ако успемо, ако не вратићемо се- рекао је АлександарВучић, а потом додао:  - Оно нажалост говори о томе да наша испружена рука неретко остане у ваздуху, али тонеће променити политику Србије.  - То што Албанци говоре да мрзе Србију много више говори о њима. Плашим се да послемене неће доћи више нико ко ће желети мир - рекао је он.  8.50 - Вучић: Пуцао је извесни Рахим Геци из места Лауше, не знам ко је организатор,сви путеви блокирани  - Извесни Рахим Геци је у селу Лауша пуцао из свог наоружања, ваљда да покаже да јемного јак. Сад су организоване блокаде свуда. Ми знамо ко су и лица која учествују и косу организатори. То само показује немоћ и да нису у стању да чују поруке мира и да чујуда лаптоповима и књигама решавамо проблеме, а не оружјем - рекао је Вучић.  Потом је додао да је добио поруку да је КФОР и Косовска полиција одобрила одлазак усело Бање од првог тренутка.  
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  - Покушаћемо околним путем, видећемо да ли ћемо стићи - рекао је он.  - Блокаде се шире, КФОР и КПС отказују, не могу да осигурају безбедност  Како незванично сазнајемо блокада је на пет локација тракторима и балванима. Протестсу организовали председници општина Србица, Глоговац и других општина Дренице.  Сви путеви ка Бањама су блокирани. КФОР и КПС отказују, тврде да не могу даосигурају безбедност. Присутан је све већи број наоружаних људи. Како незваничносазнајемо, све су организовали лидери ОВК из Глоговаца и Србице.  Како сазнајемо тренутно не може да се гарантује безбедност на путевима.  

  08.48 - Поводом информација о блокади ветерана ОВК на путу којим данас треба дапрође ка селу Бање, јужно од Ибра, Вучић је рекао да ствари треба да се решавајуречима и памећу, а не оруђем и оружјем.   08.33 - Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић изјавио је да је посетаАлександра Вучића Косову и Метохији у безбедносном смислу сложена, а да се збогАлбанаца који су блокирали пут за село Бање ситуација мора пратити из минута у минут.Он је додао да се ситуација на Косову усложњава и да су обавештајцима пријављенирафали, што је "сигнал и порука Србима да ту нису добродошли".  "Ту је сад на испиту и Кфор и КПС који су дужни да обезбеде нормалну посету. Они сеналазе у непосредној пратњи председника зато што то јесте њихов посао. Видећемоколико ће бити професионални што се тиче ове ситуације и колико приштинске властистоје директно иза овакве организације догађаја", рекао је Стефановић.  08.26 - Ветерани ОВК блокирали су пут код места Трнава, који води ка селу Бање ублизини Дренице, како би спречили председника Србије Александра Вучића да посетито мултиетничко место.  

 13 / 14



Вучић у Косовској Митровици: Ако је могао Стефан Немања пред Манојла Комнина, могу и ја пред Тачија; Србија је изгубила рат, а за то се плаћа највиша цена
недеља, 09 септембар 2018 22:48

  На путу су грађевинске машине и окупљени Албанци који су одлучни да спрече Вучићада оде у Бање, где има око 300 српских кућа. Према информацијама са терена чују се иповремени рафали.  08.05 - Други дан боравка на Космету Александар Вучић започео је обиласкомКлиничког центра у Косовској Митровици.  08.00 - Обраћање Вучића у Косовској Митровици планирано је тачно у подне, а Вучић јераније истакао да ће то бити један од најважнијих говора у његовом животу. Нагласио једа ће водити рачуна о свакој изговореној речи, јер ће се, како је рекао, по "свакој речимерити будућност наше земље за пет и 100 година".  Пре него што се обрати грађанима, Вучић ће обићи Клинички центар у КосовскојМитровици и "Сунчану долину" у Звечану. У насељу Бање посетиће домаћинство, као ипредшколску установу где ће разговарати са мештанима.  

  Пројекат "Сунчана долина"  Вучић је посету Косову почео у суботу, када је прво обишао Центар за екологију и развојспорта, а потом је језеро Газиводе, Лепосавић где је присуствовао Бизнис форуму иЗвечан где је разговарао са представницима Српске листе.    spontano pic.twitter.com/Wx1Z8lHkuN  — Platonova tetka (@pIatonova_tetka) September 9, 2018    Вучић је јуче изјавио да је дошао на Косово и Метохију у циљу очувања мира,стабилности и покушаја да за "будућа времена правимо боље односе Срба и Албанаца".  Обећао је помоћ грађанима, отварање фабрика и путева, као и субвенцијепривредницима из централне Србије за улагања на Косову и Метохији.    Албански аутопревозници ангажовани да транспортују људе из енклава за Вођинообраћање данас. Слике из Рудара pic.twitter.com/t2GVGiZlXX  — Marko Jaksic* (@jaksicmarko) September 9, 2018    Представницима српских политичара на Косову је казао да је готово уверен да јенемогуће постићи договор Београда и Приштине, али да се борба за интерес земље инарода наставља, због чега им је поручио држе заједно као што су то, како је рекао,чинили Албанци '70-тих и '80-тих година прошлог века.  (Агенције)  Видети још:  Инсајдер: Атмосфера међу грађанима Косовске Митреовице уочиобраћања Александра Вучића - "није нам ни до чега"  
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