
Славиша Ристић: ЗСО не може бити Србима са КиМ замена за Србију, јер ће сe са формирањем СЗО просвета и здравство бити интегрисани у косовски систем
петак, 03 фебруар 2023 20:40

Славиша Ристић, председник Народног покрета Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“
навео је да ЗСО не може бити Србима с КиМ замена за Србију, јер ће с формирањем
ЗСО и, како је рекао, просвета и здравство бити интегрисани у косовски систем.

  

  

Такође, критиковао је и споразум о регистарским таблицама постигнут након
реципрочне одлуке Приштине у погледу КМ таблица.

  

Вучић му је одговорио да зна ко га је саветао да каже то за ЗСО, али да то није истина
јер се не говори о власништву него о надзору у ове две области.

  

Прокоментарисао је и да Ристић има став различит од осталих колега из „Уједињених“.
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Посланик му је у реплици навео како у овој посланичкој групи влада плурализам, а не
једноумље, те изнео предлог за решавање проблема таблица јер он сада са КМ
таблицама „не може кући“. A могао je прошлог лета на Северу Косова могао да
искористи ситуацију да „као швајцарски сир пробуши границу“, на шта му је председник
Србије одговорио да Албанци прелепљују РКС таблице кад преко административних
прелаза улазе у централну Србију.

  

  

"Грађани Србије траже одговор на питање ко ће и на који начин да их заштити од
терора Аљбина Куртија... Ми смо добили извештај Владе и канцеларије за КиМ и ја
морам да признам да је доста верно пренето оно што се доле дешавало, макар кад је у
питању насилничко понашање фашистичког режима Аљбина Куртија. Међутим,
постављам питање свима вама, а посебно вама председниче, шта је држава урадила и
да ли довољно урадила да спречи Куртија у неким злоделима. Ја мислим да није. Или
бар да није довољно. Осим подизања борбене готовости и интервенција код
представника међународне заједнице, који се по правилу праве глуви и слепи, други
потеза није било.. Срби с Косова и Метохије су скоро препуштени сами себи", подвлачи
Ристић.

  

Након Ристићевог обраћања председник из клупе Вучић је демонтративно искључио
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микрофон рекавши: „Све сам Вас разумео, ја сам за све крив“.

  

(Агенције)
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