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 Председник Србије Александар Вучић изјавио је да ће Косово у будућности добити
независност и сувереност на целој територији, али не зато што ће он да га призна већ
зато што није прошло решење које је он нуди, али не прецизиравши шта је тачно нудио ни
коме.

  

  Вучић је за телевизију Пинк рекао да „оно што је нудио није могло да прође због
страховитог притска појединих земаља и њихових обавештајних служби које су
покренуле комплетне агентуре по различитим земљама политичке, медијске и друге“.   

Он је рекао да су они који га критикују прво наводили да нису чули никакво решење ни
предлог од њега, али да су га ипак нападали.

  

„Видите какво је то лицемерје свеукупно. Кажете нисте чули шта садржи тај предлог,
сагласан сам нисте чули, а што сте га нападали. Због тога сте ми главу откинули
метафорично, а нисте ни чули о чему се ради, а са кад кажем да је пропало кажете
нисмо ни чули. Па чекајте људи па што сте нападали онда и рушили све, а нисте ни хтели
да чујте“, питао је Вучић.

  

Он је додао да је био организован унутрашњи дијалог, али да део опозиције није изнео
свој предлог о решавању косовског питања.

  

„И ја вас питам шта је решење сад осим што ће Косово у будућности, не мојом
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вољом и зато што ћу ја да га признам, добити независност и сувереност на целој
својој територији па ћу онда да питам многе који су протестовали и говорилио
многе ствари зашто сте то радили и како је могуће да нисте могли да сагледате
реалност и што сте ометали могућност да Србија извуче нешто за свој народ и своју
земљу“, рекао је Вучић.

  

Он је рекао и да ће на војно-полицијској паради у Нишу поводом Дана победе у Другом
светском рату грађани моћи да виде много тога новог и војнике опремљене по највишим
светским стандардима, као и да ће присутни имати прилику да виде у више различитих
ешалона 1.500 војника који су опремљени по највишим светским стандардима.

  

Вучић је рекао да ће грађане посебно да обрадује „оно што ће да виде у ваздуху“.

  

„А видеће много тога новог и доброг“, додао је он.

  

Вучић је најавио и да ће у уторак да објави вест о отварању нове фабрике „у близини
Београда, у јужном Банату или у Срему“.

  

„Мислим да је Панчево и околина Панчева за њих идеално место. Говорићемо о томе у
уторак. Много сам радостан због тога, јер ће то показати Европи и свету да можемо да
радимо најфинију технологију, а не оно што би захтевало никакво знање и само радну
снагу. То ће променити позицију Србије на мапи најважнијих инвестиционих дестинација
на старом континенту. Поносан сам и срећан због тога“, рекао је Вучић.

  

(Бета)
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