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О санкцијама Русији сам у Тирани говорио исто што и нашем народу

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је да разговор у Тирани био никад
отворенији и искренији и да је добро што је био тамо, па је и признао да је направио
грешку кад је рекао да неће ићи. Што се тиче санкција Русији, рекао је да је говорио оно
што говори "и нашем народу". Немам ништа против тога да напишу у Декларацији
чињенице да се нисмо сагласили и увели санкције Русији, то је чињеница, рекао је.
Навео је да је присутнима на самиту рекао да је однос према санкцијама пре свега однос
према грађанима Србије. "Рекао сам - Русија је увела санкције против Србије 1992.
године, а Србија није - то је питање поштовања према нама, кроз шта смо прошли девет
година трпећи санкције - видели смо да не доносе ништа добро ни грађанима и да није
природно да ми будемо ти који ћемо у тој политици да учествујемо", навео је.

  

Он је, обраћајући се медијима, након самита у Тирани, рекао је да је задовољан што је
имао прилику да чује и саслуша друге учеснике самита, констатујући да је разговор био
отворен и искрен – кад су у питању односи Западног Балкана и ЕУ. Говорили смо о
конкретним стварима, од подршке од 165 милиона за Србију до краја године везано са
енергетски сектор до снижења роминга, али и о стратешким питањима – свему ономе
што је пред нама, мерама за усклађивање визне политике и другим стварима, рекао је
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Вучић.

  

Отвореније, искреније и поштеније него икада смо имали прилику да разговарамо, рекао
је.

  

Истакао је да је било добро што је данас био у Тирани.

  

Осврћући се на данашња дешавања на северу Косова где су се чуле сирене, рекао је да
су „поново супротно Бриселском споразуму слали до зуба наоружане полицајце на
север“.

  

„Само се питате ког дана ће нека нова провокација да се догоди, што ће да поремети
стабилност и мир. Према подацима, немамо сазнања о страдалима и верујем да је могуће
да тако нешто и остане. Што се тиче тајминга, не знам шта је у главама људи, да
изазивају тензије и нестабилност сваке недеље. Пред нама није лак период, али важно
је да останемо са својим народом али и да преговарамо са Албанцима о миру“, рекао је,
додајући да верује да ће посредник ЕУ Мирослав Лајчак имати улогу у смиривању
тензија. Сада је мирно, чекам извештај из начег болничког центра у Косовској
Митровици, навео је. Како је рекао, косовски полицајци нису питали „очигледно ни Кфор
нити четири градоначелника“ што је по Бриселском споразуму. „Дошло је до мањих
сукоба, а онда су косовске снаге повукле“, додао је.

  

Реагујући на изјаву Вљосе Османи која је рекла да је он наставак менталитета
деведесетих, Вучић је иронично рекао да за косовске званичнике „свако ко није јуче
признао Косово тај је из прошлости“ а да су „ваљда из будућности они који би требало да
учине све што они желе“. Изјаву Османи Вучић је назваво уобичајеним наративом
додавши да је „добро што није рекла да ми је Путин наредио да дођем у Тирану“.

  

Рекао је да је имао посебне билатерале са Ииталијснком пред Владе, са холндским
премијером и белгијским премијером а да је са председником Макроном разговарао суго,
као и са Виктором Орбаном. „Готово са свима из ЕУ и са људима са Западног Балкана.
Много тема је пред нама, много тога морамо да урадимо из области владавине права,
енергетика је била доминантна – разуме се да смо мии били тема по питању санкција и
мислим да се се сви сагласили да сам био отворен, поштен и искрен, говорио сам оно
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што говорим и нашем народу… Језиком без увијања, показивао документа и указивао на
чињенице“, рекао је.

  

Није ме срамота да кажем да сам у првој процени направио грешку – важно је што смо
присуствовали, поновио је.

  

Говорећи о санкцијама Русији, навео је да је рекао исто што и грађанима Србије. „Рекао
сам – Русија је увела санкције против Србије 1992. године, а Србија није – то је питање
поштовања према нама, кроз шта смо прошли девет година трпећи санкције – видели смо
да не доносе ништа добро ни грађанима и да није природно да ми будемо ти који ћемо у
тој политици да учествујемо“, навео је.

  

Каже да су различити наши односи по питању територијалног интегритета Украјине, по
питању рушења енергетске инфраструктуре, што смо и ми трпели, додао је.

  

Наводи да не пишу рокови у новом тексту предлога за дијалог, поновивши да је важнода
се сачува мир и стабилност.

  

Председник Србије Александар Вучић обратио се јавности из Тиране, где учествује
на Самиту лидера Европске уније и Западног Балкана...

  

Председник је на почетку обраћања говорио о дешавањима на Косову и Метохији.

  

- Због њихових одлука и непоштовања Бриселског споразума, данас су поново слали
наоружане полицајце на север. Само се питам ког дана ће да се догоди нешто што може
да поремети сигурност и мир. За сада немамо податке о страдалима и добро је да је
тако. Учинићемо све да сачувамо мир - рекао је Вучић.

  

О "мраку" на ТВ Н1 и Нова С
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- Важно је објаснити људима у Србији да није њима нико замрачио њихове канале, већ
су то сами урадили. Не могу да вам опишем колико се неко потресао што и фудбалски и
медијски тајкун хоће још мало пара да обезбеди. Сагласан сам да треба да се разговара
о медијским слободама - каже председник.

  

О најављеном састанку са Куртијем и разговорима у Тирани

  

- Није проблем да се ми сретнемо, проблем је да ли ћемо доћи до било каквог решења.
Имао сам дуг састанак са Ђорђом Мелони, италијанском премијерком, са белгијским
премијером, али сам разговарао дуго и са Макроном, Орбаном, са свима. О много тема
смо разговарали и много тога је пред нама, али енергетика је била доминантна тема.
Разуме се да смо ми били тема по питању неувођења санкција и био сам веома искрен,
говорио сам својим језиком, без убијања, показивао сам документе и указивао на
чињенице. Било је важно да будемо представљени и није ме срамота да кажем да сам у
својој првој процени направио грешку - каже Вучић.

  

О неувођењу санкција Русији

  

- У Тиранској декларацији по питању неувођења санкција Русији мисли се само на Србију
јер смо једини који се нисмо сагласили са санкцијама. То су чињенице и на то не могу да
се љутим. Чињеница је да нисмо увели санкције Руској Федерацији, да ли се некоме
свиђа или не, шта ја ту могу. Ја сам рекао да је тај однос према санкцијама пре свега
однос према српском народу. Русија је увела санкције Србији 1992. године. Србија то
сада није урадила. Видели смо шта доносе те санкције и не доносе ништа добро.
Различити су наши ставови по питању територијалног интегритета Украјине, одлично
смо разумели кроз дискусију земаља ЕУ. Захвалили су ми се на искрености што сам им
директно одговорио. О томе не одлучују они, о томе одлучује народ, парламент и Влада
у Србији, а помало ћу и ја да се питам као председник Републике.

  

О роковима за коначни договор Београда и Приштине

  

- Шта то значи временски оквир? То значи да ви у року од три месеца треба да решите
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нешто што нисте решили годинама. Ми нисмо у стању да се договоримо десет година да
се имплементира ЗСО. О којим роковима онда причамо? И даље је важно да ми
разговарамо и да покушамо да сачувамо главе људи. 

  

Одговор хрватској новинарки на питање о дешавањима на КиМ

  

- Чекам извештај из нашег болничког центра у Северној Митровици. Косовски полицајци
само уз сагласност четири градоначелника могу да дођу, нису питали никога. Покушали
су да упадну у општинске изборне комисије, грађани су се побунили, а онда су се
повукле снаге косовске полиције. Према мојим информацијама сада је мирно. Честитам
вама Хрватима пролазак даље на Мундијалу, иако сам навијао за Јапан.

  

Подсећамо, Самит лидера ЕУ Западни Балкан почео је јутрос у Тирани, а прве учеснике
на црвеном тепиху у Конгресној палати, као домаћин, дочекао је албански премијер Еди
Рама. 

  

У Тирану су дошли и Емануел Макрон, Урсула Фон дер Лајен, Олаф Шолц и други
највиши званичници, због чега је центар града затворен за саобраћај, али и због
протеста који је најавио опозициони албански политичар Саљи Бериша из Демократске
партије. 

  

У граду је распоређен велики број припадника полиције, а по крововима Конгресне
палате се могу видети и снајперисти. 

  

Присуствује и велики број медијских екипа, из региона и целе Европе. 

  

Видети још:

  

 Текст Декларације самита ЕУ – Западни Балкан у Тирани: Позивамо партнере да
усагласе спољну и безбедносну политику са ЕУ
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РСЕ: Званичници ЕУ потврдили да су све земље Западног Балкана, укључујући и
Србију, усагласиле са декларацијом која је усвојена у Тирани  

  

(Н1-Информер)
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