
Вучић из Монака: Забринут сам због  Путинове одлуке. Већ су почели притисци да Србија уведе санкције Русији. У 80 одсто наших медија не постоји никаква објективност, већ су тих 80 одсто на руској страни
понедељак, 21 фебруар 2022 22:38

Председник Србије Александар Вучић обраћа се јавности из Монака, где борави у
званичној посети.

  

  

"Постоји једна глупа одредба у нашем законодавству, па морам да кажем да вечерас
говорим као председник Србије", рекао је.

  

Председник Вучић треба да се сретне са кнезом Албертом ИИ од Монака, а претходно је
већ разговарао са председником Француске Емануелом Макроном.

  

Вучић је причу почео светски актуелном темом - кризом у Украјини.

  

"Забринут сам. Наша позиција није лака".
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Почели притисци да Србија уведе санкције Русији

  

Вучић каже да су већ почели притиси да Србија уведе санкцијр Русији, као и да тај
притисак није дошао од француског председника Емануела Макрона, већ да је са њим
данас разговарао о западном Балкану.

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је после одлуке председника Русије
Владимира Путина о признању две самопроглашене републике на истоку Украјине, да
позиција Србије није лака и да је доводи у ситуацију у којој постоје бројни изазови, као и
да су почели притисци да Србија уведе санкције Русији.

  

"Политички притисци на Србију због одлуке Путина биће све већи. Само оно што сам
доживео у последња три дана потврђују моје речи. Следи нам нимало једноставан
период за Србију".

  

"Данас сам нако Седнице издао налог Војсци, као врховни командант, да у сваком
тренутку буду пипремљени на најбољи могући начин. Настављамо да купујемо оно што је
најбоље за одбрану земље".

  

"И политичка и безбедносна структура света се руши. Све што смо знали до јуче, више не
важи. Наша опредељеност за мир мора да буде чврста и снажна".

  

"Људи мисле да се мир подразумева. Видите данас да мир у свету није нешто што је
подразумевајуће".

  

"Овим се суштински мења светски поредак".

  

"Као што смо предвиђали, нафта је моментално скочила, све цене расту".
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"Зато што добро познајем Путина, ја сам био један од ретких у Европи и свету који сам
могао да кажем у ком смеру ће ово ићи, без нашег утицаја".

  

"Путин је говорио оно што мисли. У једном тренутку је рекао да је креатор совјетске
Украјине 1921. био Лењин. У оштријем тону него што сам очекивао, рекао је да Украјина
врши декомунизацију и руши Лењинове споменике".

  
  

Србија се налази на европском путу, Србија је подржавала Украјину. С друге стране,
имате 85 одсто нације који ће, шта год да се догоди, бити на страни Русије

    

Србија се налази на европском путу, Србија је подржавала Украјину. С друге стране,
имате 85 одсто нације који ће, шта год да се догоди, бити на страни Русије.

  

Председник Србије, Александар Вучић, обраћа се поводом разговора са француским
председником Емануелом Макроном

  

- Све што се данас догађало и о чему сам разговорао са председником Макроном доводи
нашу земљу у позицију где постоје многи изазови. Након одлуке председника Путина,
политички притисци на србију биће много већи, само у претходна три дана што сам
доживео потврђује моје речи. Неки то крију, већ десет година сам у власти и прошао сам
кроз много тога, различите врсте притисака, Бриселског споразума, једног, другог,
трећег... али оно што сам доживео у претходна три дана и оно што очекујем да тек
следи, свакако у политичком смислу нимало неће бити лак период за Србију - рекао је
председник Вучић.

  

Председник Вучић је додао што се тиче безбедносног дела да је нарушена комплетна
безбедносна архитектура у свету.

  

- За нас је важно да у том с мислу наша опредељеност за мир мора да буде чвста и
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снажна. Данас сам нако Седнице издао налог Војсци, као врховни командант, да у
сваком тренутку буду пипремљени на најбољи могићи начин. Настављамо да купујемо
оно што је најбоље за одбрану земље. Данас у свету видите да мир више није нешто што
је подразумевајуће - рекао је председник на самом почетку разговора.

  

Председник Србије Александар Вучић истакао је да је забринут поводом целе
ситуације која се дешава у Русији и Украјини.

  

Како је навео, све што се данас десило, довело је Србију у бројне изазове, као што су
економски, политички и многи други...

  

- У претходна три дана, све што сам доживео, потврђује моје речи, и неки то обично
крију, али већ 10 година сам у власти, прошао сам кроз много тога, и прошао сам многе
притиске, као шти су Бриселски споразуми, непријатне ствари... али оно што очекујем да
тек следи после свега што се догодило, у политичком смислу, неће бити једноставно за
Србију - рекао је Вучић.

  

Како је додао, све што се дешава руши политичку безбедност света, и све што смо знали
до јуче, више не знамо.

  

- Наша опредељенс+ост за мир мора да буде још снажнија и јача - рекао је Вучић.

  

Следи економска криза

  

Вучић се дотакао и економског дела, додајући да је нафта одмах скочила, што је било и
очекивано. Како је додао, све то, изазваће додатну нервозу и проблеме.

  
  

Када погледате наше наслове, видите да у 80 одсто медија не постоји никаква
објективност, већ су тих 80 одсто медија на Руској страни, а тих преосталих 20 су
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априори против Руса. Ми сви себи наносимо штету, уместо да покушамо да будемо
мирни, и да се кроз светску кризу провучемо без огреботина

    

- Не могу да обмањујем себе, морам да говорим истину... Када погледате наше наслове,
видите да у 80 одсто медија не постоји никаква објективност, већ су тих 80 одсто медија
на Руској страни, а тих преосталих 20 су априори против Руса. Ми сви себи наносимо
штету, уместо да покушамо да будемо мирни, и да се кроз светску кризу провучемо без
огреботина. Код нас је увек све страст, навијање и од тога ћемо се тешко излечити. Без
обзира на апеле, молбе, знам да се то неће променити - каже Вучић.

  

Председник се дотакао и разговора са Емануелом Макроном, наводећи да је то био
важан разговор о свим актуелним темама у свету.

  

- Никада нисам видео такву одлучност код Путина, него онда када сам био у Сочију.
Разговарали смо три сата, а разговор о Украјини трајао је три минута. Мислим д ага
добро познајем, и мислим да сам један од ретких који је рекао да ће ствари ићи у овом
смеру... Могли смо само да чујемо и да слушамо, али ето, ствари су ишле у овом смеру-
открива Вучић.

  

Добро познајем Путина

  

Говорећи о обраћању председника Руске Федерације, Вучић каже да то није био Путин
који је испред камера и објектина, већ онај какав је када са њим ручате и пијете кафу.

  

- Рекао је да је аутор и архитекта Совјетске Украјине Владимир Иљич Лењин, и онда је
за мене, у оштријем тону него што бих то очекивао, рекао да Украјина проводи тзв.
декомунизацију, и да они уништавају споменике Лењину - каже Вучић.

  

Како је додао, наша уздржаност, биће од суштинског доприноса о очувању мира.
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- На нама је одговорност по том питању. Људи неке ствари пореде са ЈНА, а то су
глупости. Наша војска је много снажнија, ствари су се променили, и зато морамо да
покажемо одговорност, и људи то морају да разумеју - каже Вучић, истичући да ће
поводом економске ситуације доћи до санкција:

  

- Цене ће да расту, угаљ, гас, пшеница, жито, ђубриво... - додао је Вучић.

  

Како је додао, забринутост је присутна, али је за грађане имао важну поруку:

  

Србија ће имати воде и хране

  

Желим да умирим људе и да им кажем да ћемо увек имати хране и воде. Шта год, како
год, и где год да иде, имаћемо свега - навео је Вучић. Говорећи о потенцијалним
санкцијама и поскупљењу хране у свету, Вучић наводи да је Кина увек била корак
испред, набављајући све неопходно. Он је потом додао да је и Србија набавила велике
количине како гаса, тако и пољопривредних добара, још једном истичући да Србија не
треба да брине.
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    Имамо одличне резерве свега, људи не треба да праве залихе јер ће све то да импропадне    - Неке ствари могу да се смире на 10 дана, неколико месеци, али видимо да из овеситуације тешко да има повратка. Не интересује ме ко је кривац, ја сам председникСрбије, мој посао је да бринем о грађанима Србије - рекао је Вучић.  Председник је, говорећи о разговору са Макроном, истакао да је једна од главних темабила Западни Балкан, наводећи да је радостан што постоје лидери који се интересују запоменуту тему.  

  Председник је потом открио да ће са министром финансија Синошом Малим направитидобар план, како би Србија набавила све неопходно за нормалан живот.  - Имамо одличне резерве свега, људи не треба да праве залихе јер ће све то да импропадне - објаснио је Вучић.  (Информер, Пинк, Курир, Агенције)  
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