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Поједини посланици у Скупштини Србије оценили су да је реакција званичника у
Србији на наводе члана председништва Босне и Херцеговине Бакира Изетбеговића
о Косову и Метохији предимензионирана и чудна.

  

  За шефицу посланичке групе Покрет за спас Србије-Нова Србија Санду Рашковић
Ивић
предимензионирана је озбиљност која се придаје изјави Бакира Изетбеговића јер се зна
да без српског ентитета не може да се донесе ниједна спољнополитичка одлука у БиХ,
па тако и у вези са признавањем Косова и Метохије.
 

Она је напоменула и да је недавно председник Србије Александар Вучић као премијер
"проводао" Бакира Изетбеговића кроз Кнез Михаилову током посете Београду као
једног од својих највећих и најбољих пријатеља.

  

"Одиграли су партију шаха, означен је као један од најбољих партнера да би се сада
претворио у самог ђавола и био означен као човек који забија нож у у леђа. Знамо врло
добро, односно јавност зна какво је становиште Бакира о том питању било и раније",
рекла је Санда Рашковић Ивић.
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Посланик Лиге социјалдемократа Војводине Ненад Чанак рекао је да је реакција
званичника у Србији на изјаву Изетбеговића чудновата и да верује да је у питању
покушај да се на одређени начин таквом нервозном реакцијом упозоре они који би можда
у окружењу имали идеју да изграде ближе односе са Косовом.

  

Председник Нове странке Зоран Живковић оценио је да је жеља Изетбеговића да БиХ
призна Косово потпуно небитна и да неће променити статус Косова, нити однос Србије
према том проблему, нити однос Приштине према Београду.

  

"То је неоствариво ако се с тим не сложе и друга два члана Председништва. Тако да је
његова изјава да он мисли да Косово треба да буде признато као независна држава
његова лична изјава која сигурно не доприноси стварању мира у БиХ. Са друге стране,
његова жеља за признање Косова је потпуно небитна за било шта што има везе са
Косовом, са Србијом или са Косовом и Србијом заједно", навео је он.

  

Живковић је казао да "дизање галаме и прашине" и хитна седница Савета за
националну безбедност представља "још једну оперетску представу Александра Вучића
како би се он поново показао као спасилац Србије".

  

"Време је да се вратимо у нешто што има смисла. Ако је изјава Изетбеговића тако
опасна, онда је требало да буде слична реакција и када је Ердоган био гост у Београду,
јер је Турска, да обавестим Вучића, признала Косово, а БиХ није. А Турска јесте па нисам
чуо ниједан повишен тон, осим арлаукања министра иностраних послова који је
покушавао да нешто пева турском председнику", казао је Живковић.

  

Заменик шефа посланичке групе Српске напредне странке Владимир Орлић негодовао
је због навода опозиционих посланика, истичући да је питање односа према Косову и
Метохији за Србију од прворазредног значаја и да ће реакција државе бити добро
извагана.

  

Он је казао да опозиција увек нађе тему преко које ће се обрачунавати са СНС-ом,
Александром Вучићем, Владом Србије и "са свима које не могу да поднесу јер су
озбиљнији од њих и одговорнији".
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"Питање односа према Косову и Метохији је од прворазредног значаја и Србија је више
пута показала да јој је искрено стало до мира и стабилности у региону и да јој је заиста
стало да се односи развијају на добрим здравим основама и реакције државе биће
извагане и подељене са јавношћу у Србији", рекао је Орлић.

  

(Бета)
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