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 Премијерка Србије Ана Брнабић оценила је да је важно подржати председника Србије
Александра Вучића, који ће говорити у Генералној скупштини Уједињених нација, јер
никада нису били већи притисци на њега и државу Србију, од које се тражи увођење
санкција Русији и постизање финалног договора о нормализацији односа Београда и
Приштине.

  

То је сада истовремено, рекла је Брнабић за ТВ Пинк и нагласила да је Вучић у говору
најбоље показати тај контраст појединих држава и „борби за територијални интегритет
једне међународне признате државе Украјине, са чиме се ми слажемо, и колико тај
основни принцип међународног права није био важан у случају Србије“.

  

Притисци за нас, а то је политика Александра Вучића, могу да буду само
контрапродуктивни и што нас више притискате, то само може да нас одврати, навела је
Брнабић.

  

Никада са таквом пажњом се није пратило представљање једне земље као Србије у
Генералној скупштини УН, нарочито што ће се Вучић обратити после председника
Украјине, констатовала је премијерка.
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Брнабић је рекла да Вучића данас очекује гостовање на америчкој станици Њузмакс, а
потом и састанак са кинеским шефом дипломатије, наводећи да је председник Србије у
уторку имао око 20 сусрета.

  

Она је подсетила да је у уторак демантовала вест да ће цене струје ићи на 120 евра по
мегават сату, додајући да је цена струје за грађане 60 евра, а за привреду 95 евра.

  

Она је најнижа у региону. Тако ће и остати, рекла је Брнабић и нагласила да је то
„брутална лаж“ пласирана да би детсабилизовала Србију.

  

Срамота чиме се служе тајкунски медији и поједини аналитичари, оценила је она и
демантовала и вест да Београд има у залихама мазута за само три дана.

  

То су лажи, залихе мазута су 150.000 тона, а наручили смо и додатних 30.000 тона,
рекла је Брнабић.

  

(Фонет)
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