Вучић: Србија спремна за дијалог о КиМ, али неће бити понижавана
недеља, 07. фебруар 2021.

Председник Републике и врховни командант Војске Србије Александар Вучић
присуствовао је приказу способности дела јединица Војске Србије у касарни „Растко
Немањић" у Панчеву и том приликом поручио да је Србија увек спремна за наставак
дијалога са Приштином под покровитељством ЕУ, али и поштујући став САД, као и
ставове Русије и Kине.
Председник је рекао да ће пре ставити „главу на пањ", него да потпише било какав папир
са признањем и подсетио да је то већ једном одбио у Вашингтону, где су постојале две
верзије споразума.
Навео је да је одмах повукао своју делегацију, да је америчкој делегацији рекао да Србија
такав споразум неће потписати и поручио да ће Србија увек настојати да води мирне
разговоре како би сачувала мир, али да неће дозволити да је понижавају.
Председник Србије захвалио је на писму-честитки америчком председнику Џоу Бајдену
поводом предстојећег Дана државности, у коме се поред уобичајеног истицања
посвећености унапређењу економске сарадње, регионалне стабилности и демократских
вредности, недвосмислено позива на међусобно признање Србије и Косова као
последице.
Међусобно признање Србије и Kосова не стоји ни у једном акту ниједне светске
организације, указао је председник и поновио да је Србија увек спремна за наставак
дијалога са Приштином под покровитељством Европске уније, али и поштујући став САД,
као и ставове Русије и Kине.
Према председниковим речима, ситуација јесте тешка и биће све тежа.
„Kао што сам вам рекао пре три дана, ја то видим, ја то очекујем, видим како се то полако
стеже, зато што су њихови међусобни сукоби у светским оквирима све снажнији и све
већи, и онда ми ту плаћамо цену", рекао је председник.
Вучић је поручио да је до наше државе да настави са снажењем земље у економском
смислу.
Председник је додао да је улога војске веома значајна у веома сложеним безбедносном и
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политичким условима савременог света и да зато Србија мора да уради све што може да
одврати сваког потенцијалног агресора и нападе на грађане и земљу.
„Политика снажења војске биће настављена убрзано", нагласио је председник додајући
да је циљ да српска војска може да буде стабилизатор политичких прилика у региону.
Према његовим речима, свакоме треба да буде јасно да Србија није џак за ударање и да
може свако да је нападне и да јој прети као што је то било у прошлости.
Вучић је рекао да је задовољан оним што је видео и зато што је много тога урађено у
претходном периоду и истакао да ће од априла месеца војним лицима бити знатно
увећане плате.
Председник је рекао и да ће се наставити улагања у Војску Србију, којој је поручио да од
ње очекује да и даље буде чувар наше земље, њеног интегритета и слободе.
„Од вас очекујемо да будете чувари наше земље, њеног интегритета, слободе, да будете
бранитељи народа, чувари отаџбине, заштитници интереса Србије и да будете
одвараћајући фактор сваког агресора и за сваког ко би помислио да нападне Србију",
рекао је Вучић.
На војној вежби под називом „Врх копља" приказана је оспособљеност 72. бригаде за
специјалне операције, а приказу способности, које је председник Србије и врховни
командант Војске Србије оценио са врло добро, присуствовали су и потпредседник Владе
и министар одбране Небојша Стефановић и начелник Генералштаба Војске Србије,
генерал Милан Мојсиловић.
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