
Данас: У односу са Путином, Вучић је уцењен и ради против интереса грађана Србије
уторак, 23 новембар 2021 14:18

Сви знају о криминалу и корупцији које режим Александра Вучића и он лично
генеришу, знају да покушава да игра пријатеља и истоку и западу и да је велики
лицемер. Зато га користе као поданика који је спреман да од своје државе и народа
направи неоколонију, само да би опстао на власти, оцењује за Данас Мирослав
Алексић, потпредседник Народне странке предстојећу посету председника Србије
Русији и сусрету са Владимиром Путином.

  

Бојан Костреш, генерални секретар Лиге социјалдемократа Војводине, истиче за наш
лист да оно што се у режимским медијима истиче као главна тема састанка, а то је
наводни утицај Вучића на Путина да смањи цену гаса Србији, представља манипулацију
грађанима, као и да је питање колика је, у контексту јавног интереса, заиста та цена
гаса, јер зависни односи са Руском федерацијом, Србију удаљавају од европских
интеграција.

  

Председник Русије Владимир Путин 25. новембра ће примити председника Србије
Александра Вучића у Сочију, у резиденцији „Бочаров ручеј“. Првобитно се помињало да
ће се шефови двеју држава састати у Москви, али је Путинов програм тако организован
да је гост из Србије позван да допутује у Сочи.
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Како преносе Новости, планирано је да Вучић стигне 24. новембра, а да сутрадан има
састанак са руским лидером. Председник Србије је поручио да се веома озбиљно
припрема за овај сусрет, током којег ће централна тема бити цена за гаса за идућу
годину. Вучић ће замолити руског председника да се износ не мења, упркос томе што су
велика колебања и раст цена „плавог горива“ на светским берзама. Како је рекао, мора
да се направи најбоља варијанта по Србију, што уопште није лако, али да се нада
најбољој цени у Европи.

  

Осим о енергетској кризи, Вучић и Путин ће разговарати и ситуацији на Косову, у
региону и свету.

  

После овог сусрета, а због мера које се предузимају против вируса корона, није
предвиђена заједничка конференција за новинаре.

  

Према писању Новости, руски медији су већ саопштили са каквим ће жељама стићи у
Сочи председник пријатељске Србије. Како се наводи, у досадашњим преговорима
представници „Гаспрома“ предложили су да се будући ценовник формира тако што ће
чинити 70 одсто берзанске цене гаса, а 30 одсто по нафтној формули. Када се то
сабере, цена за хиљаду кубика гаса била би 790 долара уместо 270, колико Србија сада
плаћа. “Председник Вучић је отворено и искрено рекао да је предложена цена за нас
превисока и зато лично иде у Русију да замоли Путина да Србији остане стара, нафтна
формула за рачунање, барем до краја сезоне грејања. Какав ће договор бити постигнут
у Сочију, знаће се у четвртак након састанка двојице државника и пријатеља”, пишу
Новости.

  

– Сваку Вучићеву активност на међународном плану режимски медији представљају као
сензацију величајући њега. У реалности он је “мањи од маковог зрна” када је са страним
лидерима јер је уцењен човек због криминала и корупције и зато користе као свог
поданика, премног да од Србије направи неоколонију, са циљем опстанка на власти –
каже Мирослав Алексић.

  

Шта год са Путином договорио и колико год тај аранжман био лош за Србију, истиче наш
саговорник,  Вучић и његови медији ће то представити као велики успех.
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– Зато се и прави оваква увертира везано за тај састанак. Ово је још једна у низу
манипулација слуђеног народа који још увек верује у његове лажи. Једно је сигурно а  то
је да нас чека поскупљење гаса, струје, горива као и животних намирница, шта год
Вучић и његова екипа буду причали и лагали – закључује Алексић.

  

Према речима Бојана Костреша, питање је колико ћемо ми тај руски гас заиста платити
јер се он кроз односе са Русијом не плаћа само новцем већ и политичким уступцима и
успоравањем и заустављањем европских интерграција. Што за Србију, напомиње наш
саговорник, може бити још кобније од цене гласе.

  

– Још од енергетског споразума из 2009. године са Русијом, стално се истиче да ће
“браћа” Руси да нам помогну око Косова, да ће да ураде ово или оно, а оно што се заиста
десило је да су “браћа” Руси девастирала наше бушотине које се налазе у Војводини, да
би нас сад још уцењивали за цену гаса. Имамо ситуацију у Банатском двору, који је
пола-пола у власништву Србије и Русије, где имамо 400 милиона кубика резерви.
Можемо да извлачимо само пет милиона кубика дневно што је је око 40 одсто наших
дневних потреба. Зашто држава није ништа урадила да се капацитет у Банатском двору
повећа или да се постави опрема која ће омогућити бољу експлоатацију, односно више
кубика експлоатације на дневном нивоу. Дакле, све се ради тако да будемо енергетски
зависни од Руса а онда се прави политичка представа да Русија нама излази у сусрет.
Истина је да Русија нама убија политичку будућност и бесрамно пљачка наше енергетске
ресурсе. Неко ко би био мој фаворит за председника Србије би више енергије трошио на
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европске и евроатланске интеграције и на проналажење решења како би Србија била
независнија од руског гаса и самим тим мање подложна њиховим уценама – закључује
Бојан Костреш.

  

(Данас)
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