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Иницијатива министра привреде Радета Басте да се његове колеге у Влади изјасне
о увођењу санкција Русији није прошла, сазнаје Нова.рс. Како наводи наш извор, на
Бастин иступ кратко се осврнула премијерка Ана Брнабић.

  

  

Данима уназад министар Баста преко друштвених мрежа тражио је увођење санкција
Руској Федерацији, али и да се о томе изјасне министри на данашњој седници Владе.

  

Саговорник портала Нова.рс наводи да до тога није дошла, али да се о његовим
иступима ипак изјаснила премијерка Брнабић.

  

„Премијерка је рекла да сваки министар може да има своје мишљење и да има право
слободно да га изнесе на седницама Владе, али и да одлуке које Влада донесе морају да
се поштују“, наводи наш извор, који то није видео као неку озбиљну критику на рачун
министра привреде.
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Министар привреде Раде Баста недавно је преко друштвених мрежа тражио је да се
Влада Србије хитно изјасни о увођењу санкција Руској Федерацији због агресије на
Украјину.

  

“Наша земља већ плаћа велику цену због неувођења санкција Русији и то постаје
неиздрживо. Ја као министар привреде да гледам колики се притисак врши на
председника Србије Александра Вучића, а да ми ћутимо, то не могу да прихватим. Зато
сам за увођење санкција Русији, стојим уз председника Вучића у одбрани државних и
националних интереса и имам апсолутно поверење у њега. Зато од Владе Србије и свих
министара тражим да се изјасне по овом питању”, поручио је Баста.

  

Он је претходних дана наставио да иступа у истом тону, да би затим ушао у полемику и
са портпаролком Министарства спољних послова Марија Захарова.

  

Од његовог захтева оградио се и СПС и његова странка Јединствена Србија.

  

Уочи данашње седнице Владе Баста је написао да „једва чека да види ко ће у четвртак
од министара да се изјасни по овом питању, а ко неће”.

  

“Мој став је јасан – стојим уз председника Србије Александра Вучића у одбрани
државних и националних интереса, мислим својом главом и имам довољно храбрости и
озбиљности да свој став изнесем”, написао је Баста говорећи о захтеву да Србија што
пре уведе санкције Русији.

  

(Нова.рс)
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