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Председник Републике Србије Александар Вучић истакао је на крају вишедневне посете
Њујорку, где је говорио на Генералној скупштини Уједињених нација, да ће следећа зима
бити тешка и да је због тога важно правити већи финансијски бафер, о чему је
разговарао са шефицом ММФ-а Кристалином Георгијевом.

  

  

Председник Вучић је резимирајући састанке које је имао од синоћ, подсетио да је
присуствовао неформалној вечери Светског економског форума, на којем су били многи
лидери од белгијског премијера, до шефова дипломатије Украјине, Јапана, Костарике,
Руанде, Панаме, али и шефица ММФ-а Кристалина Георгијева.

  

"Са Георгијевом сам се дуго задржао у разговору о прављењу стенд бај аранжмана.
Важно је да правимо већи финансијски бафер како би се осигурали за зиму. Цитирао
бих шта ми је рекла, а то је да ће ова зима бити веома тешка, а следећа још тежа",
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пренео је председник Вучић.

  

  

Председник Вучић је указао да су владе нешто новца уштеделе за ову зиму, а да ће за
следећу бити тешко одвојити средства, па ће многе земље нестати са радара
финансијске стабилности.

  

"Морамо то да избегнемо да правимо већу бафер зону, да радимо на расту и развоју
Србије. Питао сам је како да радимо на томе и она је рекла, радите на финансијским
баферима", указао је председник Вучић.

  

Председник Вучић је рекао да је данас имао доста састанака са представницима
афричких земаља, словеначким пријатељима, као и са шефом руске дипломатије
Сергејем Лавровим.

  

"Разговарали смо о билатералним питањима. Захвалио сам му се на подршци нашем
територијалном интегритету", подвукао је председник Вучић.

  

Ми се боримо, не са Приштином, већ са западним силама

  

Председник Вучић је истакао, поводом активности председнице привремених
институција у Приштини Вљосе Османи да избори додатна признања Косова, да се не
ради о борби Приштине, већ да се ради о нашој борби против онога што раде велике
западне силе.

  

"Како видим радиће на све могуће начине и ми ћемо да се боримо. Видео сам већ три
азијске и три афричке земље које су таргетовали. Ми ћемо да наставимо да радимо.
Није питање Приштине, већ наше борбе против онога што ће радити све велике западне
силе“, поручио је председник Вучић.
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Председник Вучић је указао да те силе сада гледају да искључе једну Русију из УН, да је
Србија мала, али и да ће тако мала успети да се сналази и бори.

  

"Неће им баш бити онако лако како су замислили“, поручио је председник Вучић.

  

Неки из Европе хтели разговор с Лавровим, па се повукли…

  

Председник Вучић изјавио је да су поједини европски лидери у Њујорку, током трајања
Генералне скупштине Уједињених нација, тражили састанак са министром спољних
послова Русије, Сергејем Лавровим, али су од тога одустали, због забране која је стигла,
додајући да таквих ствари раније није било.
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Председник Вучић је рекао да је у Њујорку имао много билатералних сусрета, и поред
званично најављених, а на питање у вези са разговором са заменицом државног
секретара САД Викторијом Нуланд рекао да је и са њом разговарао о свим темама, као
претходно и са саветником за националну безбедност председника САД, Џејком
Саливеном.

  

Додао је да је важно да Србија има америчку подршку око економских реформи и
економског напретка земље.

  

Са друге стране, поново је указао да се глобална ситуација ужасно компликује.

  

"Свет неће бити исти. Ма колико да сам говорио, рекли би да сам ''драма квин'', да
измишљам… А, сада то овде осећате, и видите да се на такав начин говори. Биће много
тешко", рекао је председник Вучић.

  

У том смислу, навео је да су неки европски лидери, који су тражили састанак са
Лавровим, морали да повуку свој пристанак са сусрет са њим.
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  "Било им је непријатно, иако су га тражили, јер је стигла забрана… То никад није било.Ништа од тога није било", констатовао је председник Вучић.  Додао је да је за Србију важно да разговара са представницима САД, збогпотенцијалних проблема на Косову и Метохији, али и свега другог.  Ко убије децу, мора да одговара  Председник Вучић рекао је поводом најаве Министарства правосуђа Хрватске да нећепоступати по замолници Србије да уручи позиве четворици хрватских пилота за рочиштепред посебним одељењем за ратне злочине Вишег суда у Београду да им очигледнонису битна српска деца, која су убијена.  "То је поступање по оптужници, правоснажној, правоваљаној. Суђење није могло да сеодржи пред загребачким судом, али требало је. Нису заинтересовани за децу, јер су тосрпска деца па њихово убиство за њих није штета, и разумљиво је да за тај злочин морада се суди пред београдским судом. Ми сматрамо да су деца, деца, без обзира нанационалност", указао је председник Вучић.  
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  Председник Вучић је истакао да сва деца имају "окице, рукице, ногице, и да када их некоубије тражимо да неко мора да одговара".  "Међутим, то је ваљда та демократска демократија, право и правда", констатовао јепредседник Вучић.  Пред нама тежак период, не можемо из своје коже  Председник Вучић изјавио је да нема сумње да ће западне земље наставити да помажутзв. Косову у жељи да добију што више признања, али да је на Србији да се бори за својеинтересе.  На питање у вези са наводима да Американци и Британци помажу Аљбину Куртију инаоружавају га "као Зеленског", те да нуде помоћ Приштини да праве елаборате оземљама које би могле да утичу да Косово уђе у Уједињене нације, председник Вучић јеодговорио:  "О овом првом (наоружавању), знам шта је истина и не желим да коментаришем. А, штосе тиче да ли ће им помагати око наставка признања Косова, немам никакве сумње у то",рекао је председник Вучић.  Зато је, како је рекао, пред нама тежак период, али не можемо да искочимо изсопствене коже.  "Неки ме критикују, па кажу - сваки пут када поменем Косово и Метохију, даље смо одЕвропске уније. Да заборавим Косово и Метохију? Да не помињем Косово и Метохију,неправду која нам је учињена? Ако ни због чега, онда због поноса и достојанства нашегнарода, због 82 деце недужно убијене. Да се правим да се није десило?", упитао јепредседник Вучић.  Како је рекао, Србија нема много избора.  "Мали смо ми, а прејаке су то и превелике силе. Али, за нијансу смо мање мали од оногакако они мисле", додао је председник Вучић.  Tužna realnost naših &quot;neverovatnih&quot; diplomatskih dostignuća, prikazana u samo parslika. Sledeće 5:0 za nas, očekujemo vrlo brzo. pic.twitter.com/9Wpv5vNS5D— Aleksandar   
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