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Приметио сам опште одушевљење у народу када је у питању победа Доналда Трампа
САД, а тако је и у Српској напредној странци чији сам председник.

  

  

Људи у Србији навијали за Трампа јер сматрају да је увек неко други крив за
њихове неуспехе

  

Вучић каже да, по његовом мишљењу постоји више разлога за овакав став, а први међу
њима је тај што су људи осећали да су под притиском деценијама, и сада им се чини да
ће бити под мањим притиском.

  

- Други разлог, који ме брине, јесте то што људи у Србији сматрају да је увек неко други
крив за све њихове неуспехе и избегавају сопствену одговорност. Трећи разлог је мала
ситна освета, да виде политички крај некога од кога су доживљавали непријатности -
казао је Вучић.

  

"Србија се ниједног секунда није мешала у америчке изборе"

  

Он је нагласио да Србија ниједног секунда није мешала у америчке изборе, да није
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навијала, и да је то унутрашње питање и израз слободне воље америчког народа.

  

- Ми треба да се бавимо својим изборима - рекао је Вучић.

  

Он је подсетио на данашњој конференцији поводом састанка са Мајклом
Девенпортом, који му је званично предао&#160;Извештај Европске комисије о
напретку Србије , да је Трампу већ честитао победу и да Србија жели
најбоље односе са САД.

  

- Ми се за разлику од многих нисмо мешали у изборе, јер је то њихова унутрашња ствар.
Наш је посао да гледамо своје изборе - поручио је Вучић.

  

  

Како је додао, приметио је да је Немачка, рецимо, тешко поднела Трампову победу.

  

- Мој пријатељ Руди Ђулијани (бивши градоначелник Њујорка) добиће веома важну
функцију, а он је један од првих који је подржао Београд на води - реакао је Вучић.

  

Ђулијани ће, по Вучићевим речима, највероватније добити неку функцију у будућој
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Трамповој амднистрацији

  

- Је л' знате Мајкл, сад ћете моћи мање да ме критикујете - рекао је Вучић у шали.

  

Председник Владе Србије Александар Вучић честитао је Доналду Трампу велику
изборну победу за председника САД.

  Вучић је изразио наду да ће та победа допринети наставку унапређења билатералних
односа двеју држава.   

У честитки, српски премијер је поручио:

  

“Користим ову прилику да вам изразим искрене честитке поводом вашег изборног успеха
и велике победе на председничким изборима. Верујем да ћете дужностима 45.
председника Сједињених Америчих Држава приступити са посвећеношћу и одлучношћу
које су одликовале и вашу изузетну кампању. Вођство, које сте том приликом показали,
представља снажну вољу која је неопходна не само грађанима САД, већ и целом свету".
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Премијер Вучић поручио и да се искрено нада да ће Трампова победа допринети
наставку унапређења билатералних односа Србије и САД, који су, како је навео, већ на
путу развоја и напретка на обострану добробит.

  

Раније је министар спољних послова Ивица Дачић рекао да ће поводом председничких
избора у САД, Србија "пружити руку ко год да победи".

  

Професор Универзитета Џон Хопкинс и амерички политички аналитичар Данијел
Сервер, који је чврсто стајао уз Хилари Клинтон, сматра да Балкан не би био њен ни
приоритет изабраног америчког председника Доналда Трампа.

  

"Ни Трамп ни Хилари не би Балкан стављали на листу приоритета, али је Хилари
свакако посвећенија стабилности и демократији на овим просторима, укључујући
територијални интегритет и суверенитет Босне и Херцеговине и Косова", навео је
Сервер у изјави за Блиц.

  

Како каже, победа Трампа је добра за Путина, а лоша по Србију.

  

"Уз дужно поштовање према Србији, чини ми се да недавни догађаји показују да се
суочава са озбиљном политичком и криминалном претњом по своју демократију и
стабилност која долази из Русије и Русији лојалних српских снага. Трампова и Путнова
романса могла би додатно да повећа ту претњу. Најбезбедније место за српску
демокртатију је у ЕУ, а не између ЕУ и Москве", закључио је Сервер у изјави за Блиц.

  

(Б92, Блиц)
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