
Славиша Ристић: Вучић је спреман да призна независно „Косово“, а јавност у Србији као и у претходних осам година не зна о чему он преговара у Бриселу
среда, 15 јул 2020 23:09

Уколико буде доведен у питање његов опстанак на власти, Александар Вучић ће бити
спреман да призна независност такозване државе Косово, рекао је данас за Бету
доскорашњи посланик Скупштине Србије Славиша Ристић.

  

  

Коментаришући сутрашњи наставак разговора о Косову, Ристић, који је и председник
Народног покрета Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“, каже да нико не зна о чему ће
Вучић разговарати у Бриселу.

  
  

Уколико буде у питању његова позиција на власти он ће потписати правно обавезујући
споразум, односно признаће тзв. независну државу Косово“

    

„Александар Вучић, као и у претходних осам година, одлази на преговоре о
Косову, а да јавност у Србији не зна о чему он преговара. Ми се, нажалост,
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информишемо од Приштине и међународних представника који посредују у тим
разговорима. Од Вучића можемо само да чујемо како јадикује да се пред Србијом
постављају тешка питања“, рекао је Ристић.

  

Он истиче да је Александар Вучић, приликом доласка на власт, „обећао западу да ће
испоручити Косово“.

  

„Ми се бојимо да ће он повући онај потез који ће њему омогућити подршку запада
да остане на власти. Кад је у питању Косово и Метохија за Вучића не постоје ни
Устав Србије нити никакве црвене линије. Уколико буде у питању његова позиција
на власти он ће потписати правно обавезујући споразум, односно признаће тзв.
независну државу Косово“, објаснио је Ристић.

  

Председник покрета „Отаџбина“ каже да храбри „доследан и принципијелан“ став Руске
федерације која је поновила да ће прихватити само решење које поштује међународно
право и које је у складу с Резолуцијом 1244 Уједињених нација.
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  „Ми сада имамо једну чудну ситуацију да суверенитет и територијални интегритетдржаве Србије штити Руска федерација, а да се ми бојимо да он може бити угроженпотезима председника републике“, навео је Ристић.    „Председник Србије мора да се бори за територијални интегритет државе. Он је каопредседник државе потписао заклетву и његова обавеза је да сачува територијалниинтегритет државе Србије. Вучића нико није овластио да разговара о територији, тоније његова приватна имовина, и нема право да разговара о одрицању од државнетериторије“, закључио је Ристић.    Он је изразио наду да Вучић ипак неће смети да посегне за кораком „који ће значити чиниздаје и за који ће морати да одговара пред судовима ове земље кад тад“.  „Председник Србије мора да се бори за територијални интегритет државе. Он је каопредседник државе потписао заклетву и његова обавеза је да сачува територијалниинтегритет државе Србије. Вучића нико није овластио да разговара о територији, тоније његова приватна имовина, и нема право да разговара о одрицању од државнетериторије“, закључио је Ристић.  (Бета)  
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