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Председник Србије Александар Вучић изјавио је да грађани "не треба да се секирају"
поводом навода о могућим санкцијама Америке због куповине руског наоружања јер
како је рекао, власти Србије воде одговорну политику.

  

  

Он је у Женеви, где учествује на састанку Стратешког дијалога о Западном Балкану у
огранизацији Светског економског форума, рекао да разуме зашто неки у Србији шире
такве приче "не би ли унели дозу несигурности и страха".

  

"Све је то помало чудно, али људи не треба да се секирају. Када САД доносе одлуку о
тим санкцијама, а не доносе их лако, уводе их некој компанији или појединцу а не народу.
Нису то санкције које би погодиле вас", казао је Вучић за телевизију Пинк.

  

Он је изразио уверење да ће власти Србије "као и до сада", успети да реше све
евентуалне несугласице са америчким партнерима.
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Директор Радне групе 231 Бироа за међународну безбедност и контролу наоружања
Стејт департмента Томас Зарзецки састаће се у петак у Београду са званичницима
српске владе "ради консултација у вези са Законом о супротстављању америчким
супарницима кроз санкције (ЦААТСА) који је усвојио амерички Конгрес".

  

Како је речено агенцији Бета у америчкој амбасади, Зарзецки је на тој дужности већ
обишао шездесетак држава а у кратку унапред планирану посету Србији, долази у духу
билатералне сарадње.

  

"Амерички Конгрес је донео поменути акт (ЦААТСА) као одговор на руску агресију у
Украјини, њену анексију Крима, кибернетичке упаде и нападе, мешање у изборни процес
2016. године и друге малигне активности Русије а смисао санкција које тај закон
предвиђа у одељку 231 јесте да Русија плати цену за овакве активности", навели су у
амбасади.

  

На мети тих санкција, како је речено, нису друге државе, нити се оне уводе са намером
да подривају војне способности америчких партнера већ су усмерене против Русије.

  

Ушао сам на исти улаз у РТС као и прошли пут, не постоји подземни пролаз

  

Председник Вучић поручио је, коментаришући окупљање испред РТС током његовог
гостовања, да је Србија уређена земља и да су јој потребни мир и нормалност.

  

"Ми вас толеришемо, не зато што смо слаби, него зато што хоћемо да покажемо да је
Србија демокртатска земља у којој нико неће бити убијен као Ранко Панић, који је само
хтео да прошета и искаже незадовољство политиком тадашње власти", рекао је Вучић у
обраћању из Женеве.

  

На питање да ли је реално да у некој демократској земљи студенти чекају председника
он је рекао да је то у реду, али је запитао: "Шта студира онај наркоман Бранко Миљуш?
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Шта студира Бастаћ? А они батинаши са Карабурме?" Поручио им је и да одлуче да ли ће
да изигравају лажне жртве или да бију, како су неки то поручили. "То ти је политички
програм, да некога бијеш, нећеш никога да бијеш. Србија ће бити уређена земља",
поручио је Вучић.

  

Он је додао и да могу да скину његову слику, али не могу да скину ауто-путеве који су
изграђени. "За Косово ћу ја да се борим и да говорим шта су наши ставови. Они и не
крију да се нису бавили проблемима нашег народа", каже Вучић и додаје да тај део
српске опозције није брига како је људима у Лепосавићу, Шртпцу, Клини...

  

На питање шта мисли о реципроцитету на коме инсистира Аљбин Курти, каже нека он
"гура свој посао, још да се уједини са Ђиласом...". Подсетио је и на истраживања јавног
мњења. "Они знају где им је место", навео је Вучић додајујћи да покушавају хистеријом,
јер немају програм.

  

Поновио је и да је на РТС ушао из Абердареве улице као и пре тога, истичући и да не
постоји никакав подземни пролаз.

  

У делу Хрватске јавности постоји стална потреба да се Србија унизи

  

Вучић је изјавио у Женеви да у делу хрватске јавности постоји стална потреба да се
Србија унизи и навео да због бројних обавеза још не зна да ли ће ићи на изборни конгрес
Европске народне партије (ЕПП) у Загребу, на којем је најављен као један од говорника.

  

"Код неких у Хрватској постоји стална потреба и жеља да Србија буде унижена и што
слабија. Та хистерија код дела њихове јавности, у коју не спада ни премијер Пленковић,
ни председница Грабар-Китаровић, ни многи други нормални људи у Хрватској, може да
прија јер то значи да добро радите за свој народ", рекао је Вучић за телевизију Пинк.

  

Он је казао да ће "видети да ли ће имати довољно времена" за конгрес ЕПП у Загребу,
да је некад ишао на такве скупове, а некад не и додао да такве активности планирају
његови сарадници. Вучић је казао да за сада зна да је "вечерас и сутра у Женеви", да у
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петак послеподне стиже у Београд на састанак са шефом индијске дипломатије, и да
одмах потом иде за Ниш, где у суботу ујутру отвара аутопут према Пироту и
Димитровграду, одакле иде право за Охрид, на састанак с премијерима Северне
Македоније и Албаније, Зораном Заевом и Едијем Рамом.

  

"На Охриду прво имам састанак са Заевом и Рамом, а потом наредног дана са свим
лидерима Западног Балкана", казао је Вучић.

  

Он је навео да ће вечерас у Женеви бити на вечери са будућим шефом европске
дипломатије Жозепом Борелом, специјалним изаслаником америчког државног
секретара за Западни Балкан Метјуом Палмером, генералним секретаром ОЕБС-а
Томасом Гремингером, Пленковићем, Заевом и другима.

  

"За све је тема Европа и куда и како даље, и шта са Западним Балканом. Разговараћемо
о свим важним питањима, о односима с Приштином, за мене је изненађење да они неће
бити овде заступљени", казао је Вучић.

  

Он је оценио да су косовски званичници недоласком у Женеву желели да покажу да су
им важнији односи са САД него са ЕУ и навео да верује да ће председник Косова Хашим
Тачи ићи у Берлин да слуша предавање државног секретара САД Мајка Помпеа.

  

"Помпео држи предавање у Берлину, верујем да ће Тачи ићи тамо, да могу да кажу да
им је једино важно шта ће САД да кажу, и да им није битно шта ће да каже Европа. Тако
се шаље порука", навео је српски председник.

  

Вучић ће у суботу у Женеви учествовати на састанку Стратешког дијалога о Западном
Балкану у организацији Светског економског форума. Он је најавио и да ће у понедељак
увече у Паризу видети председника Француске Емануела Макрона и да се нада да ће у
уторак имати билатералан састанак с њим.

  

"Надам се да ћемо моћи да разговарамо о стратешким питањима, важно је да ми
урадимо све што можемо, да имамо јасан план који можемо да реализујемо а који не иде
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против доминантног става ЕУ", додао је Вучић.

  

(Агенције)

  

Видети још:  Ало, Пинк, Информер, Курир: Уочи одласка у Женеву, Александар
Вучић уживао у омиљеном јелу нашег народа – пуњеним паприкама?!
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