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БЕОГРАД - Премијер Александар Вучић изјавио је данас да Србија остаје војно
неутрална, али да нам је НАТО потребан као савезник да штити и чува српски народ на
Косову и Метојхији.

  

  

Вучић је на критике које су се појавиле у медијима, а долазе и из дела "десне" опозиције,
због споразума Србије са Северноатланстком алијансом и различитим олакшицама за
НАТО узвратио да је реч о политичком лицемерју оних који се бусају као заштитници
Косова и Срба на Косову, а нису били у стању "ни џамије да одбране".

  

Он је такође подсетио да је тај споразум потписан за време друге власти, да је потом и
ратификован, а да је тек сада постао тема из политичких, а не тобож патриотских
разлога.

  

"Сада је тај споразум тема, а није био када је потписан, јер тема и мета треба да будем
ја, а не они који су га потписивали", рекао је Вучић одговарајући на питања новинара.

  

Он је истакао да иначе не мисли да је тај споразум лош:

  

"Је л' од НАТО тражимо да заштити Србе на северу Косова а нећемо да му дамо да дође
на север Косова? А где сте уопште видели те НАТО војнике? Нама је НАТО потребан као
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савезник и да чува наш народ на Косову, да га не би чували ти лицемери", рекао је
Вучић.

  

"Санда (Рашковић Ивић) је 2008. чувала Косово, а ни џамије није сачувала", додао је.

  

Он је објаснио да Србија сноси све трошкове заједничких акција са НАТО, и поновио да
је тај споразум неко други потписао, а да он не мисли да је ту нешто лоше за Србију.

  

(Танјуг) 
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