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 Председник Србије Александар Вучић оценио је вечерас да су одлуке косовских власти
о таблицама донете са циљем да се протерају Срби са севера Косова, док је одлука о
личним картама скраћивање права уласка на Косово.

  

Александар Вучић се након састанка са изаслаником ЕУ Мирославом Лајчаком обратио
сам новинарима како би „саопштио истину и како не би довео Лајчака у непријатну
ситуацију“.

  

„Ми смо увек спремни за дијалог, док неки други никада нису спремни за суштински
дијалог, али имају подршку западних сила. Реч је о томе да су донели две одлуке у
својим институцијама једно је скраћивање права уласка са личним картама на Косово…
Друга одлука је донета са јединим циљем да се протерају Срби“, рекао је Вучић.

  

Вучић је навео да ако Приштина не убеди Србе да пререгиструју таблице, да ће онда
косовске институције "отимати таблице и возила Срба".
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"Рачунају да ће Срби да напусти север Косова", оценио је Вучић.

  

Вучић је истакао како је албанско руководство наводно добило подршку од Велике
Британије, Немачке и осталих земаља Квинте.

  

"Годинама трпимо лажи... Није проблем што они мисле да смо ми глупи, него што мисле
да су они много паметни", рекао је Вучић о Западу.

  

Вучић је навео да Приштина планира "општи напад на север Косова до 1. октобра".

  

"Дали су нам рок за таблице до краја септембра. Значи да планирају општи напад на
север на КиМ најкасније 1. октобра", изјавио је председник Србије.

  

Вучић је упитао на конференцији о чему водити дијалог Београда и Приштине после
оваквих одлука косовских власти.

  

"Дијалог о чему? О чему да причамо? Ево спремни смо, не знам о чему да причамо",
рекао је Вучић.

  

Он је критиковао и хапшење Срба на Косову због српских националних обележја.

  

"Ухапсили човека који је имао српску заставу у гепеку, да ли је то неко кривично дело",
упитао је Вучић и упитао да ли Мирослав Лајчак има исти третман у Приштини када иде
са аутомобилом са словачком заставом.

  

Председник Србије је на конференцији још упутио апел Приштини да "не напада српски
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народ".

  

"Они прете, а ми их молимо да то не раде", рекао је Вучић.

  

Говорећи о Куртију, Вучић је навео да косовски премијер "сања да је украјински
председник (Володомир) Зеленски, а да понекад сања да је Хегел".

  

"Мене више брину они који га у све то гурају", додао је Вучић.

  

Подсетимо, раније данас је Влада Косова успоставила реципроцитет за улазак
држављана Србије на Косово. Куртијева влада је на састанку у среду одлучила да
примени исту меру као и званични Београд, који не прихвата личне карте, али грађанима
Косова на улазу даје писмо које замењује идентификациона документа.

  

Видети још:

  

  „Влада Косова“: Пререгистрација возила са српских таблица на РКС од 1. августа 

  

(Нова.рс)
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http://www.nspm.rs/hronika/vlada-kosova-preregistracija-vozila-sa-srpskih-tablica-na-rks-od-1.-avgusta.html

