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„Шеф српске дипломатије Ивица Дачић морао је раније добро да размисли пре него што
је, као премијер, ставио потпис на Бриселски споразум, чије су последице
катастрофалне, јер је њиме угасио све српске институције на Косову и Метохији. Његова
изјава да је ‘Вучић толерантан, а да би он повукао потпис’ са овог документа није
никаква накнадна памет, него политички трик и маркетинг, јер нико од званичника у
Београду није спреман да учини то што Дачић сад предлаже Александру Вучићу“, каже
у разговору за Данас  народни посланик у Скупштини Србије Славиша Ристић, недавно
изабрани председник Народног покрета Срба са КиМ „Отаџбина“.

  

  

Крајем прошле недеље председници Србије и Косова Александар Вучић и Хашим
Тачи у Бриселу су разговарали о правно обавезујућем споразуму. Да ли као
посланик знате с чијим и каквим овлашћењем Вучић преговара о КиМ?
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Славиша Ристић: Александар Вучић је апсолутно приватизовао све институције у овој
земљи. Законодавна судска и извршна власт – парламент, Влада, судови, полиција, све
је у служби лика и дела Александра Вучића, опасног човека који је зарад опстанка на
власти спреман на све.

  

Он се са територијом АП КиМ у наводним преговорима са Тачијем у Бриселу понаша као
да је његова њива у Бугојну. За све време његовог антиуставног и антидржавног
деловања институције ове државе, укључујући и Уставни суд, запањујуће ћуте.

  

Српски парламент је, верујте, распуштен пре него што је и конституисан. Владајућа
већина реагује искључиво на електронско звонце, чији је тастер на Андрићевом венцу. С
друге стране, слаба и разједињена опозиција није у стању да се договори око
најелементарнијих ствари. Из искуства које имам као народни посланик, мој утисак је да
је главно и наградно питање заправо ко је заиста опозиција у Скупштини Србије. Ово
што ради Вучић требало би да буде предмет расправе у највишем законодавном дому
ове државе, што је, истини за вољу, оваква разједињена опозиција захтевала више пута,
али је владајућа већина то одбијала. Сигуран сам да ће део опозиције то затражити од
Маје Гојковић и сада поводом најновијих дешавања у вези са КиМ. Нажалост, нисам
оптимистичан да ће се дозволити таква расправа. Од Скупштине Србије, нажалост, не
треба очекивати превише.

  
  

„Шеф српске дипломатије Ивица Дачић морао је раније добро да размисли пре него што
је, као премијер, ставио потпис на Бриселски споразум, чије су последице
катастрофалне, јер је њиме угасио све српске институције на Косову и Метохији.

    

Како коментаришете то што су Вучић и Тачи пре бриселског састанка боравили у
САД, а у исто време у Скупштини Косова изгласана је ратификација демаркације
границе између Косова и Црне Горе?

  

Славиша Ристић: Све је планирана режија Америке и албанских лобиста у којој Вучић и
Тачи играју као у луткарском позоришту, а све по принципу замајавања јавности. Према
мојим информацијама, посланик такозване Српске листе, припадник горанске заједнице
Адем Хоџа гласао је и дао је одлучујући глас. Јавност треба да зна да је он поред тога
што је посланик такозване Српске листе истовремено и службеник Владе Србије, јер се
налази на позицији председника привременог органа општине Гора, именован решењем
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Владе Србије. Нема никакве сумње да је читава подвала резултат договора Вучића,
Тачија и америчких лобиста. Док осталих девет посланика такозване Српске листе није
присуствовало седници, јер су отишли „тетки по лек“, у њихово име и по овлашћењу
гласао је Адем Хоџа. Они ће наравно рећи да он није Србин него Горанац, па нису могли
да утичу на његову одлуку. Углавном све већ виђено – сви се сећамо када је такозвана
Српска листа гласала и за проглашавање терориста ОВК за хероје, а онда су кукали
како нису разумели албански језик и да су изиграни.

  

  

Због чега се не састаје скупштински Одбор за КиМ – прећутао је убиство Оливера
Ивановића, а сад ћути о демаркацији државне границе између Србије и Црне Горе у
делу на КиМ, најавама да ће Београд пристати на „косовску столицу“ у УН, као и о
разним плановима за Косово који стижу са Запада?

  

Славиша Ристић:  Одговор је једноставан. Милован Дрецун се на позицији председника
Скупштинског одбора за КиМ понаша као послушник и потрчко власти. Његов задатак
управо и јесте да спречи било какву расправу у Скупштини Србије о КиМ. Од укупно пет
седница Одбора за КиМ само је прву конститутивну сазвао сам. Остале четири су
одржане на захтев једне трећине чланова одбора за КиМ, представника опозиционих
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странака у Скупштини Србије. Наравно да се оглушио и о захтев да се одржи хитна
седница Одбора након убиства Оливера Ивановића. Уместо да извршава своје обавезе у
складу са Законом о Народној скупштини и Пословником, он игнорише захтеве
посланика. У исто време свакодневно обилази телевизије са националном фреквенцијом
и неовлашћено у име Одбора износи своје личне ставове у вези са Косовом. Морам да
кажем да најновији захтев групе опозиционих чланова Одбора за КиМ, којим се тражи
хитна седница Одбора поводом притиска на Александра Вучића да потпише правно
обавезујући споразум са Приштином, нису хтели да подрже посланици СРС.

  

  

Шта мислите о подели КиМ и размени територија коју заговарају, како се
спекулише, и Вучић и Тачи?

  

Славиша Ристић: Подела КиМ и размена територија су забрањени Уставом Србије,
према ком је територија Србије јединствена и недељива, а сваки акт или радња који то
нарушавају представљају тешко кривично дело. Нажалост, Александар Вучић се према
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територији Србије односи као према приватној својини, док Тужилаштво и Уставни суд
ћуте и не врше своју уставну улогу. Причу о наводној подели КиМ и размени територија
покренуо је сам Вучић, иако потпуно свестан да му чак ни север Косова у замену за
Прешево и Медвеђу неће препустити. То је била његова смишљена превара коју је преко
криминалних структура пренео наивним Србима на северу Косова у време када их је
натерао да изађу на сепаратистичке изборе, кад им је погасио институције Србије и
интегрисао их у такозване „институције Косова“.

  

У свему овоме што се догађа где је место и улога „Отаџбине“, чији сте председник?

  

Славиша Ристић: Веровао сам да Срби на КиМ неће у овој мери насести на превару и
очигледну Вучићеву издају. Иако дубоко свестан медијских манипулација, бруталних
претњи и напада, чак и убистава оних који су се супротстављали издајничкој политици
ове власти, рачунао сам да ће народ који је последњих неколико година голорук
одолевао притисцима и нападима албанске већине и такозване мировне мисије, одолети
и притисцима Александра Вучића. Нажалост, велики број људи је подлегао притисцима.
Улогу „Отаџбине“ видим пре свега у томе да помогне у ослобађању од страха да се
говори истина. Само истина нас може ослободити мрака у коме се налазимо и вратити
наду да ћемо остати део Србије, јер Србима на КиМ нема живота у такозваном
„независном Косову“ и „великој Албанији“.

  

  

Како доживљавате руску политику према КиМ – да ли је могуће истовремено бити
против косовске независности и подржавати политику Александра Вучића,
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укључујући и Бриселске споразуме, као што то ради званична Русија?

  

Славиша Ристић: Став званичне Москве по питању једнострано проглашене
независности Косова је познат и гласи: Руска Федерација никада у СБ УН неће
прихватити чин сецесије Косова, осим ако га се Србија сама не одрекне. Познат је и став
Русије да Руси не могу бити већи Срби од самих Срба и да ће они увек подржати она
решења за која се определе званичне власти Србије. Као последица таквог става дошло
је до тога да Москва подржава учешће Срба са КиМ на сепаратистичким косовским
изборима и гашење институција државе Србије на КиМ на основу Бриселског споразума
из априла 2013. године. Признајем да ми никада није био јасан такав став званичне
Русије јер је, према мом уверењу, у сукобу са основним ставом непризнавања
једностране сецесије КиМ. Често сам, у време док сам био председник општине Зубин
Поток, у сусрету са руским амбасадорима и другим званичницима, постављао директна
питања на ову тему. Одговор већине њих био је да је избор власти ствар српског народа
и да ће они поштовати сваку власт коју одабере српски народ. Без намере да било шта
спочитавам руским властима, мислим да морају имати проактивну политику када су у
питању власти у Србији. Бојим се да ће са Вучићем доживети горко искуство. Што се нас
Срба тиче, ми ту „горку кашу“ поодавно кусамо, али то је већ наш српски проблем.

  

( Данас )

 6 / 6

https://www.danas.rs/politika/ristic-vucic-se-ponasa-kao-da-je-kosovo-njegova-njiva/

