
Вучић: Ситуација је тешка и озбиљна, још синоћ смо знали да Приштина планира покрет специјалних снага на Север КиМ; Уколико се настави угрожавање имовине и живота Срба, позваћемо КФОР и НАТО да реагују
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Председник је на почетку обраћања казао истакао да Приштина планира покрете на
север покрајине КиМ и подсетио да је то један од најбруталнијих упада са дугим цевима
и више од 350 припадника оружаних снага.

  

  

- Ово је један од најтежих дана за нас када је у питању КиМ. Ситуација је тешка и
озбиљна. Ми смо још синоћ знали да Приштина планира покрет њихових специјалних
снага на север Косова и Метохије - наводи Вучић.

  

  

- Ми смо имали два споразума, из 2011. и 2016. То су 4 договора о слободи кретања.
Суштина је да се ради о такозваним КС таблицама, којима је продужавана важност од
2011. до 2016, па онда до 2021. Основна обавеза Приштине је била формирање ЗСО -
навео је.
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- Имали смо два споразума из 2011. и други из 2016. године. То су споразуми о слободи
кретања. Ради се о такозваним КС таблицама којима је продужавана употреба. За све
то време, основна обавеза Приштине је била формирање Заједница српских општина.
Проблем је настао када су јутрос наишле таблице са српским регистрацијама, они су
почели да скидају те таблице. А то нигде не пише, ни у једном документу. Решили су да
све то проведу кроз силу, цео дан су на прелазима спроводили силу. Ми 2013.
потписујемо Бриселски споразум. Рећи ћу вам детаљно шта све није испуњено.

  

  

Председник је истакао да је Србија 2013. године потписала Бриселски споразум како би
се ситуација на КиМ стабилизовала.

  

- Србија се увек понашала коструктивно и одговорно. Приштина је на послењем састанку
о дијалогу рекла да са нама жели да прича само о несталима, али је од тога одустлаа јер
се на челу наше комисије за нестале налази Жељко Одаловић. Они су саопштили да
нису у стању да испуне то што су обећали - објаснио је председник Вучић.
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Приштина је на последњем састанку о Дијалогу поручила да са нама неће да разговарају
ни о чему осим о несталима. А када смо кренули да разговарамо о тој теми, рекли су да
неће ни то. Саопштили су нам да нису заинтересовани јер оно што су обећали нису у
стању да испуне. Од нас су тражили да истражимо 22 локације, ми смо истражили 22
локације. Ми смо од њих тражили 9 од 10 локација да истраже, они су одбили.
Замислите, они не могу да прихвате да разменимо кости лица који су идентификовани.
Оно што је најгоре у свему томе, јесте чињеница што у Европи кажу позивамо две
стране. Ја сам каснио на конференцију јер сам имао разговор са Борељом. Ја сам одбио
неке предлоге, јер једном мора да се заустави - рекао је Вучић.

  

Председник је истакао да је Србија 2013. године потписала Бриселски споразум како би
се ситуација на КиМ стабилизовала.

  

- Имали смо два споразума из 2011. и други из 2016. године. То су споразуми о слободи
кретања. Ради се о такозваним КС таблицама којима је продужавана употреба. За све
то време, основна обавеза Приштине је била формирање Заједница српских општина.
Проблем је настао када су јутрос наишле таблице са српским регистрацијама, они су
почели да скидају те таблице. А то нигде не пише, ни у једном документу. Решили су да
све то проведу кроз силу, цео дан су на прелазима спроводили силу. Ми 2013.
потписујемо Бриселски споразум. Рећи ћу вам детаљно шта све није испуњено.

  

- Они су од нас тражили 22 локације, ми смо истражили 22. А они нису истражили 9 од
10 које смо ми тражили - каже председник.

  

Председник је објаснио и указаона то шта су све власти приштине избегле да усвоје из
Бриселског споразума.
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  - У једном тренутку Бриселски споразум је за њих Свето писмо, а у другом је ништа јер ихбаш брига за Србе. Замислите да ви шаљете неку војску и полицију да нешто раде натериторији једне општине. Па шта то говори о вама. Приштина је све урадила да се неформира полиција за Север Косова, за коју је потребно да постоји ЗСО, али ЗСО непостоји већ осам година јер Приштини не пада на памет да се то уради. Срби морају даћуте и да трпе. Нећу више никоме ништа да ућутим, сваки дан ћу народу да говорим штарадите - рекао је Вучић.  Председник је казао како је данас извршен најбруталнији напад са 350 до зубанаоружаних припадника полиције.  - Договорили смо да се формира регионална полиција Север - са 96 одсто Срба. АлиЗСО предлаже командира, а ЗСО не постоји! Ми осам година не можемо да формирамодиректорат полиције зато што не постоји ЗСО. Против мене се последњих десет данаводи хајка у региону. Нећу више да ћутим. Све ћу народу да кажем. Данас најбруталниједо сада, 350 наоружаних дошло тобож да буду саобраћајна полиција за скидањетаблица - наводи Вучић.  - Они сада желе да одузимају свима из остатка Србије регистарске таблице. Њих башбрига за Споразум никакво право немају да причају о томе. Нису спровелиадминистративно разграничење Сувог дола где живи око 300 срба. Већ више од петгодина одбијају да упишу манастир Дечане у катастар власништва на 24 хектара.Суштина је да они не раде ништа по питању формирања Заједнице српских општина -објашњава предсендик.  - Српске компаније још нису лиценциране. То су недвосмислене ствари. И они знају да томорају, али неће. Ви ни не знате, овде је пре неки дан био приштински министар, радиосвој посао. А кад Петар Петковић треба да иде, е онда не може, кажу да је давао лошеизјаве, које се нису свиделе његовом височанству Куртију. Ово су само неке ствари којегазе сваког дана - рекао је Вучић.    Ми желимо компромис и увек разговамао о свему. Када идете и договарате компромис,или погађате цену. То вам је као да уђете у пиљару и договорите са продавцем да ихкупите за 1.000 динара. Онда он узме паре, а не да вам поморанџе. Тако се понашаПриштина    Председник је истакао да је срамно то што доводе наоружане снаге против обичногсрпског народа.  - Уколико се настави угрожавање имовине и живота Срба на Космету позваћемо КФРОи НАТО да реагују, али нешто попоут погрома Срба као 2004. године нећемо дозовлити.Ми желимо компромис и увек разговамао о свему - каже Вучић.   "Када идете и договарате компромис, или погађате цену. То вам је као да уђете упиљару и договорите са продавцем да их купите за 1.000 динара. Онда он узме паре, ане да вам поморанџе. Тако се понаша Приштина. Изјава Еулекса је смешна. Кажу да ћеда интервенишу на позив косовске полиције. Кога ћете још да позовете противненаоружаних Срба? Хоћете и НАТО?"  Одговарајући на питања новинара Вучић је истакао да Србија нема сазнаја ко је даваоинструкције Приштине да повуче данашњи потез.  

  - То Лајчак сигурно није иницирао. Готово сам сигуран да нису срећни због оваквогпотеза Приштине. Ми смо браниоци истине, и ако нешто треба да кажемо Западномсвету ми ћемо им рећи, али као пријатрљи. Сви они који су признали Косово желе даСрбија не постоји на Косову.  - Смисао дијалога Београда и Приштине не видим у овом тренутку - рекао је Вучић.  - Ви знате колико се зовем за отвореност свих граница, административних линија урегиону зато што сматрам да економије у региону треба да се повезују. Бриселскиспоразум мора бити спроведен у дело или он више не постоји - рекао је Вучић.    Али Пинк и Информер: "ЕКСКЛУЗИВНО! Председник одлучно одбио све уцене и понудеза постизање трулих компромиса са екстремистима, а које су му предлагали западницентри моћи".  Па, шта си то и које си то предлоге одбио несрећо?! И шта си то коме "скресао"? Видишда те нико не шљиви.  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) September 20, 2021    - Ви знате колико се зовем за отвореност свих граница, административних линија урегиону зато што сматрам да економије у региону треба да се повезују. Бриселскиспоразум мора бити спроведен у дело или он више не постоји - рекао је председник.  Када је у питању политичка сиуација уСрбији Вучи је истакао да је ситуација таква данимало није лака.  - Гаде ми се људи који су против српске отаџбине и против српског народа и увек ће данађу кривца у Србији за било шта. Презирем такве људе - каже Вучић.  - Безберој пута смо покретали питање око аутомобилскох таблица. Ја сам ту једини којисам у томе. Ја сам присутан све време, од 2012. године сам утоме, не постоји нико које удијалогу присутан ту девет година. Ми упозоравамо представнике ЕУ о овоме. Суштинаје да је све то извучено из Бриселског споразума, они извукуо оно што им се допада, аоно што је суштина и срж не раде, а то је реализација ЗСО - рекао је Вучић.  (Пинк, Агенције)  
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https://twitter.com/djordjenspm/status/1439993234659364866?ref_src=twsrc%5Etfw

