
"Партија косовских Срба": Изјавом о свом пасошу Марко Ђурић баца прашину у очи Србима са КиМ који, иако имају српске пасоше, немају могућност безвизног путовања као грађани централне Србије
среда, 16 мај 2018 17:12

Последња изјава директора Канцеларије за КиМ Марка Ђурића је најобичнија
провокација и бацање прашине у очи Србима са КиМ и свим грађанима који имају
држављанство Србије, а живе на Косову, који и поред тога што имају пасоше Србије
немају исту могућност безвизног путовања као грађани из централне Србије", саопштила
је Партија косовских Срба.

  

  

"Ваше лажи, господине Ђурићу и лажи Хашима Тачија за нас Србе са КиМ су једно те
исто – лажи, све док такав пасош којим машете пред очима Србима са Космета не
омогућите истим тим Србима. Не бране се Срби са Космета ни Србија, господине Ђурићу
конференцијама за медије из Београда већ у првој линији поштовањем Устава и закона
Србије", наводи се у саопштењу.

  

Партија косовских Срба позива Ђурића да и Србима са Космета омогући безвизни
пасош.

  

 1 / 2



"Партија косовских Срба": Изјавом о свом пасошу Марко Ђурић баца прашину у очи Србима са КиМ који, иако имају српске пасоше, немају могућност безвизног путовања као грађани централне Србије
среда, 16 мај 2018 17:12

"Све осим тога је ипак само лаж и обмана косметских Срба, коју су Срби на Космету
схватили и зато више нико осим уцењених и преварених Срба у те лажи не верује као ни
у политику коју Канцеларија за КиМ води на Косову у име Владе Србије, а то је политика
претњи, уцена, отпуштања и пребијања политичких неистомишљеника и лагања
косметских Срба", наводи се у саопштењу.

  

Ђурић: Имам пасош Србије, не треба ми лажни Косова

  

Директор Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић изјавио је јуче да већ има
пасош Републике Србије, са којим, као и сви грађани Србије, без виза може да путује у
119 земаља света и да му нису потребне понуђене лажне путне исправе.

  

"Подсећам такозваног председника привремених институција АП КиМ Хашима Тачија,
који ми је цинично "понудио" иначе непостојеће држављанство јужне покрајине моје
државе, да већ имам пасош Републике Србије, са којим, као и сви грађани Србије, без
виза могу да путујем у 119 земаља широм света", навео је Ђурић.

  

Он је напоменуо да када би те исправе нешто вределе, не би Тачи, Харадинај и њихове
приштинске колеге јавно вадили пасоше Албаније. Добро је, сматра Ђурић, што многи
њихови блиски рођаци и пријатељи имају и пасоше Србије, али да би својим
сународницима на Косову требало да објасне зашто "лажни пасош који им издају не
вреди ништа".

  

Требало би да им објасне да ли је то "последица тога што им је 'држава' лажна и
непризната, па су и документа непризната, или је то последица нивоа корупције и
криминала у лажној држави, због чега их чак ни њихови највећи заштитници у своје
земље не пуштају без визе", навео је Ђурић.

  

(Н1 – Агенције)
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