
Александар Вучић: Пред Србијом су тешка питања попут Косова, то се не решава јуначким покличима, него "гледате да заштитите своје интересе и да сачувате и кожу народа“; Амбасадора САД у Београду сматрам коректним човеком
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БЕОГРАД - Озбиљном и одговорном политиком Србија је успела да заштити
свеобухватне националне интересе, рекао је премијер Александар Вучић, али је додао
да су пред нашом земљом тешка питања, попут Косова, те да и у будућности неће бити
лако. 

  

  

„Кад смо ишли у Брисел по разним питањима никада није било лако за нас, али смо се
понашали озбиљно, одговорно и чини ми да смо увек, у складу са снагом и могућностима
Србије, успели да заштитимо и наше политичке, и наше економске, и наше свеобухватне
националне интересе. Али да ће бити једноставно и да ће бити лако у будућности - не
бих рекао", навео је Вучић.

  

Ово су тешка питања, признао је премијер у новогодишњем интервјуу српском Спутњику.

  

 „Зато што не можете да решите нешто што вам постоји стотину или више од стотину
година за дан, не можете да решите ни јуначким покличима, нити можете да решите на
начин који би се можда највише допао нашем народу, за 24 сата - резултат не би био
никакав. Зато гледате да заштитите своје интересе како знате и умете, а да сачувате и
кожу народа, и да обезбедите економски просперитет и све друго. Зато то и јесу
најтежа питања и ја то ни не кријем", истакао је Вучић.
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Коментаришући изјаву америчког амбасадора Мајкла Кирбија да нормализација односа
Београда и Приштине укључује и чланство Косова у УН, премијер је поновио да се
политика Србије разликује од политике САД, коју је изнео амерички дипломата.

  

Јер, тешка питања попут Косова, која постоје стотину и више година, не решавају се за
дан нити јуначким покличима, рекао је Вучић.

  

Премијер је казао да је тражио речи којима би могао да одговори на то, а да не нанесе
штету Србији и српским државним и националним интересима.

  

 „Једино што могу да кажем на то је да ми наравно поштујемо САД, поштујемо њихову
снагу, поштујемо њихову величину, поштујемо амбасадора САД у Београду ког сматрам
коректним човеком, пријатељем Србије али ми имамо другачију политику. Имамо
политику Републике Србије која се по том питању разликује од политике САД", рекао је
Вучић.

  

Премијер је подсетио да ово није први пут да су се испољиле разлике у политици САД и
Србије и да је тако било и у случају Унеска, и по питању резолуције у СБ УН.

  

 „Ми имамо своју политику која се не мења од данас до сутра, сматрамо је одговорном,
сматрамо је озбиљном и тако ћемо се понашати и у будућности“, поручио је Вучић.

  

Упитан да ли изјаве попут Кирбијеве наговештавају нове притиске на Србију, председник
владе је одговорио да није лако вршити притисак ако имате људе од интегритета и
достојанства.

  

(Спутњик) 
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