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Председник Србије Александар Вучић изјавио је да су једино Добрица Ћосић, Зоран
Ђинђић и он предлагали неки план за решење косовског проблема, али на питање Н1
није могао да објасни који је то његов конкретан план, већ је рекао да он - не постоји.

  

  

"Какав сте ви план могли да чујете од мојих политичких противника сем да су против
свега. Шта год да смо предложили, увек су били само против свега. Ај реците ми један
план о Косову који су предложили, било ко", казао је Вучић.

  

Нагласио је да је он "једини предложио некакав план".

  

"Ја сам једини који је некакав план предложио. И зато су сви скочили на моја леђа. Ај,
кажите ми једног Србина који је некакав план предложио. То је био Добрица Ћосић,
којем је нешто пало на памет и зато су га одмах сасекли у корену, падало је на памет
нешто Зорану Ђинђићу, истог секунда сасечен у корену. Ја не кажем да је због тога
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убијен, нити сам спреман да то потврђујем, али само кажем да је сасечен у корену. И то
сам урадио и ја. Ајде да вас чујем који сте то план направили? Никакав", изјавио је
Вучић.

  

На питање Н1 да ли може да каже који је то план за Косово предложио, Вучић је
одговорио: "Не могу. Ниједан! Као што је Н1 увек и говорио! И Драган Ђилас! Подржавам
план Драгана Ђиласа. Нисам га још чуо, али његов план подржавам. Његов план и план
Бошка генија Обрадовића, заједно са овим студентом од три'ес година! То је најбољи
план".

  

(Н1)

  
  

ko zna šta je u Siminom mozgu pic.twitter.com/6SUpvpIwLD

  — Slobodarska Srbija (@SlobodarskaSrbi) September 17, 2019    
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