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Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да када би Србија повукла
своје мере према Косову, да би тиме заправо признала независност.

  

  

Према његовим речима, то је оно што „премијер Косова“ Аљбин Курти (Албин) хтео да
каже, када је рекао да ће повући мере непризнавања српских таблица, када и Србија
буде повукла своје мере.

  
  

Да повучемо мере да смо ми суверена држава, а да они нису суверена држава? Кад
повучемо те мере, Косово је независно и Србија је признала Косово

    

"Он каже 'па не, све је у реду, ми смо мирни и добри, само ви повуците ваше мере'. Какве
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мере? Да повучемо мере да смо ми суверена држава, а да они нису суверена држава?
Кад повучемо те мере, Косово је независно и Србија је признала Косово", рекао је Вучић
новинарима испред цркве Светог Ђорђа у Будимпешти.

  

Вучић је рекао да Брисел може да организује "шта год хоће", мислећи на састанак
између њега и Куртија о коме је данас било речи, и нагласио да он "неће да
пристане на оно што они мисле да ће да пристане".

  

"Постоји само једна могућност. Вратите се на оно што је било пре 20. септембра, а онда
можемо да разговарамо о чему год хоћете. А пре тога да они нама говоре 'повући ће они
Росу, а ти Вучићу дођи да разговараш', а они ће у међувремену да скидају таблице не
може. Може на силу", истакао је Вучић.

  

„Премијер Косова“ Аљбин Курти изјавио је данас да је „Влада Косова“ заинтересована за
трајно решење проблема слободе кретања грађана две земље и да ће одлуку повући ако
тако поступи и српска страна.

  

Вучић борави у Будимпешти где ће учествовати на Четвртом демографском самиту.

  

Председник ће се састати и са председником Владе Мађарске Виктором Орбаном,
председником Владе Словеније Јанезом Јаншом и председником Владе Чешке Андрејем
Бабишом.

  

(Бета)
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