
Томислав Николић: Чудно ми је што Хрватска набавља ракетни систем пошто неће бити сукоба у региону
понедељак, 11 јануар 2016 16:10

БЕОГРАД - Председник Србије Томислав Николић изјавио је данас, током разговора са
потпредседником руске Владе Дмитријем Рогозином, да се чуди најавама да ће
Хрватска из Норвешке набавити ракетни систем, с обзиром да на то да "неће бити
оружаног сукоба у региону".   

  

  

"Ми сигурно нећемо ратовати против Хрватске, а поготово би био бесмислен рат Србије
против НАТО. Србија неће уложити огроман новац на ракете којима бисмо гађали
Хрватску", рекао је Николић и додао да је Србија захвална Русији што брине о њеној
безбедности.

  

У саопштењу издатом након сусрета са Рогозином наводи се да је Николић оценио да су
изванредна политичка и економска сарадња допринеле унапређењу војно-техничке
сарадње.

  

"Србија неће тражити уступке, иако може са правом много тога да очекује од Русије",
додао је председник Србије.

  

Говорећи о ситуацији на Косову и Метохији и евроинтеграцијама, Николић је рекао да је
Србија посвећена дијалогу али да Приштина с једне стране разговара а с друге ради на
спровођењу независности.
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"Реч је веома лукавој игри, на коју морамо бити спремни. То подразумева унапред
припремљен план и поступање по том плану. Ја се залажем да прво видимо шта нас то
очекује у поглављу 35 и како ће изгледати 'обавезујући' споразум са Приштином. Боље
да одмах знамо на чему смо, него да годинама отварамо поглавља, да би нас на крају
сачекало нешто што не можемо да прихватимо", рекао је Николић.Рогозин је рекао да ће
налог председника Русије Владимира Путина да детаљно испита и предложи шта је
Србији потребно, испунити у најкраћемо року.

  

Он је пренео поруку председника Русије да високо цени резултат посете Николића
Русији, констатујући да су односи искрени и братски.

  

"Морамо учинити додатни напор да се значајно унапреде војно-технички и економски
односи", рекао је Рогозин и пружио уверавања да се 1999. година, када Русија није била
у стању да помогне Србији, никада неће поновити.

  

"Ми пажљиво пратимо ситуацију у региону. Сада се осећамо много сигурније него пре, а
то је зато што нам је порасла војна моћ. Мислим да је и Србији потребна војна снага...
Што се тиче Косова, правда и Русија су на страни Србије", рекао је потпредседник руске
владе и додао је потребно "наоружати се стрпљењем и не признавати независност, што
ни Русија никада неће урадити".

  

(Бета) 
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