
Томислав Николић: И ЕУ и Косово и Русија
петак, 02 март 2012 14:49

Москва - Лидер СНС Томислав Николић изјавио је у интервјуу московском дневнику
"Известија" да се залаже за улазак Србије у ЕУ, али уз развијање односа са Русијом.

  

"Залажем се, с једне стране, за чланство Србије у ЕУ, али у исто време намеравам као
политичар да учиним све како бих развијао односе с Русијом. Желимо реконструкцију
државе на правном пољу у складу са стандардима ЕУ. И паралелно с тим, уверен сам у
неопходност продубљивања контаката са Русијом", казао је Николић.

  

Московски лист, који интервју објављује под насловом "Желимо да Србија буде ослонац
Русије у ЕУ", пише да би Николићева СНС могла да победи на предстојећим
парламентарним изборима у Србији.

  

  

"Лидер СНС је давни и доследни присталица зближавања с Русијом и његова победа на
изборима највероватније ће отворити нову етапу у руско-српским односима", пише
"Известија" и додаје да је реч пре свега о изградњи гасовода Јужни ток.

  

Николић се у интервјуу московском листу заложио и за тражење компромиса у
преговорима с Приштином.
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"Треба поштено рећи да Србија сада тешко да може да управља Приштином. Али и
Приштина не може да руководи догађајима у Косовској Митровици. Зато треба тражити
компромисе, мада смо се последњих година веома удаљили од реалне могућности да
решавамо косовске проблеме", казао је Николић.

  

На питање на које је компромисе спреман како би се решио косовски проблем, а
узимајући у обзир одлуку о додељивању Србији статуса кандидата за улазак у ЕУ, он је
одговорио да је "за сада спреман да каже на које компромисе (СНС) није спреман да
иде".

  

"Имамо један веома оштар захтев: ако је услов за улазак у ЕУ наше одбацивање Косова,
ми ћемо тог момента обуставити све преговоре.

  

Срби су вером, историјом, културом повезани с Русијом, и у најтежим моментима ми
свеједно гледамо на Москву", казао је лидер СНС-а.

  

"Још једном хоћу да нагласим да желимо да будемо чланива ЕУ, али не улазећи у НАТО
и не одричући се Косова", додао је Николић.

  

На питање шта Србија очекује од предстојећих председничких избора у Русији и од
Владимира Путина, ако победи, Николић је рекао да је Путин први постсовјетски
политичар који је показао да разуме проблеме Србије и "који је ставио до знања да ће
Русија бити сигуран партнер".

  

"Неће бити претерано ако кажем да у Србији он изазива више позитивних емоција него
наш председник. Да он учествује на српским изборима, сигурно би победио председника
Бориса Тадића. Ја бих се још борио, али мислим да бих такође изгубио", казао је
Николић.

  

Он је навео и да СНС жели да Србија буде "ослонац Русије у Европи". По његовим
речима, Србија веома рачуна на реализацију пројекта Јужни ток, али тиме односи Србије
и Русије не треба да се ограниче. Рекао је да Србији није потребна помоћ Русије, већ
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инвестиције како би се подигла привреда и обновили производња и пољопривреда.

  

"Интерес према Србији не показују само руски, већ и кинески инвеститори. Тај интерес
има основа: у Србији има много могућности за крупни бизнис", додао је Николић.

  

(Бета)
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