Vučić: Srbija spremna za dijalog o KiM, ali neće biti ponižavana
nedelja, 07. februar 2021.

Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je
prikazu sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije u kasarni „Rastko Nemanjić" u Pančevu i tom
prilikom poručio da je Srbija uvek spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom pod
pokroviteljstvom EU, ali i poštujući stav SAD, kao i stavove Rusije i Kine.
Predsednik je rekao da će pre staviti „glavu na panj", nego da potpiše bilo kakav papir sa
priznanjem i podsetio da je to već jednom odbio u Vašingtonu, gde su postojale dve verzije
sporazuma.
Naveo je da je odmah povukao svoju delegaciju, da je američkoj delegaciji rekao da Srbija
takav sporazum neće potpisati i poručio da će Srbija uvek nastojati da vodi mirne razgovore
kako bi sačuvala mir, ali da neće dozvoliti da je ponižavaju.
Predsednik Srbije zahvalio je na pismu-čestitki američkom predsedniku Džou Bajdenu povodom
predstojećeg Dana državnosti, u kome se pored uobičajenog isticanja posvećenosti
unapređenju ekonomske saradnje, regionalne stabilnosti i demokratskih vrednosti,
nedvosmisleno poziva na međusobno priznanje Srbije i Kosova kao posledice.
Međusobno priznanje Srbije i Kosova ne stoji ni u jednom aktu nijedne svetske organizacije,
ukazao je predsednik i ponovio da je Srbija uvek spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom
pod pokroviteljstvom Evropske unije, ali i poštujući stav SAD, kao i stavove Rusije i Kine.
Prema predsednikovim rečima, situacija jeste teška i biće sve teža.
„Kao što sam vam rekao pre tri dana, ja to vidim, ja to očekujem, vidim kako se to polako steže,
zato što su njihovi međusobni sukobi u svetskim okvirima sve snažniji i sve veći, i onda mi tu
plaćamo cenu", rekao je predsednik.
Vučić je poručio da je do naše države da nastavi sa snaženjem zemlje u ekonomskom smislu.
Predsednik je dodao da je uloga vojske veoma značajna u veoma složenim bezbednosnom i
političkim uslovima savremenog sveta i da zato Srbija mora da uradi sve što može da odvrati
svakog potencijalnog agresora i napade na građane i zemlju.
„Politika snaženja vojske biće nastavljena ubrzano", naglasio je predsednik dodajući da je cilj da
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srpska vojska može da bude stabilizator političkih prilika u regionu.
Prema njegovim rečima, svakome treba da bude jasno da Srbija nije dzak za udaranje i da
može svako da je napadne i da joj preti kao što je to bilo u prošlosti.
Vučić je rekao da je zadovoljan onim što je video i zato što je mnogo toga urađeno u
prethodnom periodu i istakao da će od aprila meseca vojnim licima biti znatno uvećane plate.
Predsednik je rekao i da će se nastaviti ulaganja u Vojsku Srbiju, kojoj je poručio da od nje
očekuje da i dalje bude čuvar naše zemlje, njenog integriteta i slobode.
„Od vas očekujemo da budete čuvari naše zemlje, njenog integriteta, slobode, da budete
branitelji naroda, čuvari otadzbine, zaštitnici interesa Srbije i da budete odvaraćajući faktor
svakog agresora i za svakog ko bi pomislio da napadne Srbiju", rekao je Vučić.
Na vojnoj vežbi pod nazivom „Vrh koplja" prikazana je osposobljenost 72. brigade za specijalne
operacije, a prikazu sposobnosti, koje je predsednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije
ocenio sa vrlo dobro, prisustvovali su i potpredsednik Vlade i ministar odbrane Nebojša
Stefanović i načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović.
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