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МОСКВА – Руски премијер Владимир Путин изјавио је данас да још није одлучио да ли ће
се кандидовати на председничким изборима 2012. године, али уз напомену да неће бити
конкурент актуелном председнику Дмитрију Медведеву, јавиле су данас новинске
агенције.

  

Упитан да ли ће се поново кандидовати за преседника, Путин је рекао да је, када је
његов мандат истекао, „мислио да је Медведев најбоља особа” да га замени и подржао
га је, пренела је агенција Ројтерс.

  

„Заједно ћемо 2012. године размислити, и узети у озбир тадашњу реалност, наше личне
планове, политички пејзаж, став Јединствене Русије”, рекао је према британској
агенцији Путин на годишњем сусрету са руским и страним експертима, члановима
дискусионог клуба „Валдај” у његовој подмосковској резиденцији Ново Огарјово.

  

Учесник састанка, директор програма за Русију и Евроазију у Немачком савету за
спољну политику Александар Рар је рекао за Итар-Тасс да је Путин „први пут за
последње време дао сигнал друштву и новинарима да озбиљно размишља да се врати на
положај председника 2012”.

  

Рар је додао да је руски премијер рекао да ће „решавати партија, чији је он председник”.

  

Немачки политиколог је оценио да је сада добро време за такав „сигнал”, јер „фактички
већ за годину дана почиње изборна кампања”.

  

Руска агенција РИА Новости је пренела одговор Путина позивајући се на изјаву учесника
сусрета, директора за програм Русије и Азије у америчком Институту за светску
безбедност Николаја Злобина.

  

„На питање хоће ли конкурисати на изборима 2012. године, он (Путин) је одговорио
узвратним питањем: 'А зар смо конкурисали 2008? Ето, ни 2012. нећемо бити
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конкуренти. Договорићемо се, јер смо људи исте крви и истих политичких погледа”,
рекао је Злобин.

  

Позивајући се на трећег учесника - сарадника америчке Фондације Херитиџ Аријела
Коена, агенција Интерфакс пише да је руски премијер рекао да су код премијера и
председника „личне амбиције сведене на нулу”.

  

Путина је на положају шефа државе после другог узастопног мандата, после којег није
имао право да се кандидује, заменио Медведев, маја 2008. године.

  

Агенција Итар-Тасс пише да је на сусрету учествовало више од 50 чланова клуба, и да су
међу њима углавном челници руских и страних медија, водећи новинари и политиколози
који раде у области истраживање економског и политичког система Русије.

  

(Танјуг)
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