
Вучић након састанка с Путином: Детаљно сам га упознао са ситуацијом на KиМ, о томе шта светски играчи желе, каква је улога Русије и какву подршку Србија очекује; нема теме које се нисмо дотакли
уторак, 02 октобар 2018 15:45

Председник Србије Александар Вучић изјавио је, након састанка са руским
председником Владимиром Путином, да је у Москви наишао на разумевање, искрен
и пријатељски став руског председника према српском народу и Србији.

  

Вучић је рекао да му је Путин после састанка казао да ће се видети у Београду и да
очекује да ће се за две до три недеље знати када ће тачно доћи у посету.

  

  

Он није хтео да износи детаље разговора, наводећи да не би било фер да о томе сада
говори пред јавношћу.
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"Русија је важан партнер Србије у свим политичким питањима", казао је кратко Вучић.

  

Према његовим речима, политика је била доминантна тема, а посебно ситуација на
Косову, о чему су разговарали око 50 минута од укупно два сата.

  

Додао је и да је ситауција у региону била важан тема, као и даље унапредјивање
економске, војне сарадње и у области туризма.

  

Он је казао да је Путину поновио свој став према чланству у Нато.

  

"Ми имамо пристојне односе са свим савезима, али Србија нема никаве аспирације и
тежње да буде део НАТО, она жели да сачува своју самосталност, зато и опремамо нашу
војску да можемо да се изборимо са опасностима", рекао је Вучић.

  

Навео је и да се разговарало о гасу и прављењу гасних станица, како би течни гас
долазио до најудаљенијих делова земље.
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  Разумевање и пријатељски став Путина  Председник Александар Вучић изјавио је данас да је наишао на разумевање и искрени ипријатељски став председника Русије Владимира Путина и Руске Федерације по питањуKосова и Метохије.  Вучић је новинарима у Москви, након састанка са Путином, рекао да је рускогпредседника упознао до најситнијих детаља о комплетној ситуацији на Kосову, о томешта велики светски играчи желе, каква је улога Русије и какву подршку Србија очекује.  "Наишли смо на разумевање, на искрени и пријатељски став Путина и Русије премасрпском народу и Србији", рекао је Вучић.  

  Он је истакао да је било речи и о конкретним корацима о којима, каже, не може даговори.  Вучић је захвалио Путину на подршци коју пружа српском народу.  Путин засигурно долази у Србију  Председник Руске Федерације Владимир Путин засигурно долази у Србију, а датумњеговог доласка ће бити познат за две до три недеље, најавио је председник СрбијеАлександар Вучић новинарима у Москви, након разговора са шефом руске државе.  Вучић је рекао да је Путин тражио од сарадника да му одреде датум посете Србији.  "Путин је рекао сарадницима да му нађу датум за посету Србији. То значи да Путинсигурно долази у Србију", рекао је Вучић.  Kада, како је објаснио, тражи да му одреде датум, онда то значи да ће засигурнопосетити Србију.  Да је Путин рекао само "долазим", то не би значило и да ће посета бити реализована,објаснио је Вучић. Вучић је рекао да је задовољан искрено пријатељским ставом који јеПутин показао.  "Путин поштује Србију и жели да помогне Србији и на томе сам му захвалан", рекао јеВучић.    Морам Вама лично да одам велико признање због чврсте позиције коју заузимате узаштити међународног права и животно важних националних и државних интересаСрбије.    Са председником Руске Федерације Владимиром Путином pic.twitter.com/7snzH7MoYa  — Александар Вучић (@predsednikrs) October 2, 2018    Вучић је рекао да је данас најпре имао тет-а-тет састанак са Путином, а затим и у сусрету ширем саставу делегација на коме се разговарало о Путинивој посети Србији.  Нема теме које се нисмо дотакли  Председник Србије Александар Вучић рекао је данас да је приликом сусрета сапредседником Русије Владимиром Путином разговарао о свим важним регионалнимтемама, Републици Српској, БиХ, референдуму у Македонији.  Након сусрета са Путином, Вучић је новинарима рекао да је било речи о комплетнојситуацији у региону, те да не постоји важна регионална тема које се нису дотакли.  "Не постоји важна регионална тема које се нисмо дотакли и не само дотакли, већдетаљно анализирали. У складу са тим, очекујем да посета председника Путина донесемного конкретних економских резултата, да одмах доведе до убрзаног раста нашетрговинске размене", рекао је Вучић.  
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  Председник Србије навео је и да од Русије очекује једнако снажну и још снажнијуподршку у међународним форумима, подршку територијалном интегритету Србије, као иподршку за "независно, слободно и самостално" одлучивање због кога је Србија цењенаи поштована.  Детаљно сам упознао Путина са ситуацијом на KиМ  Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је у разговору са председникомРуске Федерације Владимиром Путином најмање 45 - 50 минута тема била Kосово иМетохија и да га је детаљно и темељно упознао са ситуацијом.  Упитан да ли је Путина упознао са "планом о разграничењу", Вучић је рекао да немашта да прича о плану који су одбациле и земље ЕУ, и Албанци и Срби.  "Мислио сам да је то рационално решење, али нико други није мислио. Причао сам оситуацији, о страховима које имам уколико би се провокације наставиле и уколикоби постојали било какви напади на живот и имовину нашег народа на KИМ", рекаоје Вучић.  Kако је додао више информацфија о томе не може да да јер то, како је рекао, не би билофер ни према председнику Путину нити према нашој јавности.  Путин и ја смо се о свему сложили, добили смо све што смо тражили  Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је у данашњем разговору са рускимпредседником Владимиром Путином добијено све што је тражено и да су се сложили освему што су биле теме разговора.  "Добили смо све што смо тражили. О свему смо се сложили", казао је Вучић рускојагенцији Тас с и додао да детаље разговора са руским председником не може даоткрије.  Тас с преноси да је Вучић новинарима у Москви, након разговора са рускимпредседником, рекао да је задовољан исходом и да је Путину захвалио на подршцитериторијалном интегритету и суверенитету Србије.  "Нисмо много очекивали, само једну ствар - наставак овог рада. И веома сам задовољанодговором председника Путина и ја сам му рекао ''Хвала Вам пуно, драги пријатељу,хвала Вам пуно, цењени председниче, што заједно са нама одржавате територијалниинтергритет Србије, али и међународно право. То је веома важно за Србију", навео јеВучић.    Агенција наводи да је Вучић високо оценио сарадњу Москве и Београда у, како сенаводи, "међународној арени" и изнео очекивања да ће две земље оснажити сарадњу иу економском сектору.  "Решили смо много конкретних питања данас и радујем се скором сусрету у Београду",додао је Вучић.  Он је казао да очекује да његов руски колега посети Србију пре краја ове године.  "Да, наравно", одговорио је Вучић на питање руске агенције да ли је Путин прихватиоњегов позив, а на инсистирање да каже када ће та посета бити реализована,председник Србије је рекао "ове године".  Почео састанак руског и српског председника; Путин: Имаћемо о чему даразговарамо по питању ситуације у региону; Вучић: Ситуација на Балкану сложена,трпимо провокације  Председник Србије Александар Вучић састао се са председником Русије ВладимиромПутином у Кремљу у Москви. Двојица председника разговарала су на руском језику.  На почетку састанка, Путин је рекао да ће се разговарати о односима две земље иситуацији у региону. Путин је разговор почео економским темама.  
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  Руски председник Владимир Путин је на почетку састанка с председником СрбијеАлександром Вучићем изразио задовољство стабилним растом трговинске разменеизмеђу две земље.  "Поштовани господине председниче, драго ми је да наша економска сарадња настављада се развија. Расту и инвестиције руских компанија у српску привреду и тренутно судостигле око четири милијарде долара. О другим актуелним темама као што је ситуацијау вашем региону сигуран сам да ћемо имати прилику детаљно да разговарамо", рекао јеруски председник.      Your browser does not support the video tag.   Председник Русије изразио је задовољство што може поново да разговара са својимсрпским колегом у Москви.  "А сећам се ваше последње посете 8. и 9. маја. Недавно смо обележили и 180-тугодишњицу наших дипломатских односа. Са задовољством примећујем и раст трговинскеразмене. При том је тај раст непрекидан - прошле године износио је 23 одсто, а у првихшест месеци ове године преко 13 одсто“, објаснио је Путин.  Вучић му се, најпре, захвалио на позиву и нагласио колико је њихов сусрет важан за цеосрпски народ.  "Драги господине председниче, поштовани пријатељу, хвала вам на позиву и прилици даразговарамо. Част ми је да се сретнемо, а овај сусрет је посебно важан за цео српскинарод", рекао је Вучић.  

  Вучић је рекао да су односи две земље веома добри и захвалио Русији на заштитимеђународног права и интереса Србије.  "Сарадња и односи Русије и Србије на међународном нивоу су веома добри, и желимлично да вам се захвалим на томе, као и на заштити српских интереса на којојинсистирате, а то је од виталног интереса и значаја за Републику Србију. Као што знате,господине председниче, и сутуација у нашем региону и на Балкану је таква да је Србијаизложена бројним провокацијама и да поред наших напора и спремности да дођемо докомпромиса на Косову и Метохији, ситуација је таква да смо веома далеко од тога и билокаквог решења".  Председник Србије је рекао и да економска привредна размена две земље расте и да сенада увећању исте.  "Хвала Вам још једном за све што чините за Србију и поново Вас позивам да посетитеБеоград", закључио је Вучић и поклонио књигу Путину.  Он је рекао да је ситуација на Западном Балкану сложена и да Србија трпи провокацијеали да жели мир и стабилност, додајући да је решење за Косово још далеко. Вучић јеизјавио да је Србија независна и слободна држава која чува своју неутралност и да јеједина земља у региону која је тако опредељена.  (Агенције – Б92)  
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