
Вучић: Наша платформа о Косову не може да буде ни "само признај независност" ни "никад немој да признаш независност"
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 Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да неће бити договора о Косову
који би подразумевао да Србија само призна његову независност.

  

  Он је на седници Националног конвента о ЕУ у Скупштини Србије рекао да ће
платформа Београда за преговоре о Косову бити позната када, како је рекао, „будемо
близу било чега“ и додао да „нема смисла“ да ранијим објављивањем платформе
Београд „разоткрива своју позицију“.   

„Коју год платформу да направите, знате да никакв договор нећете постићи. Покажите
шта је то што треба да изгласамо у Скупштини Србије а да није само признање
независности или ‘немој никада да признаш’, а тако неће бити ни једно ни друго, таквог
договора неће бити, све остало ће морати да прође надлежне институције“, казао је
председник Србије.

  
  

Коју год платформу да направите, знате да никакв договор нећете постићи. Покажите
шта је то што треба да изгласамо у Скупштини Србије а да није само признање
независности или ‘немој никада да признаш

    

Вучић је казао и да било какав договор мора бити одобрен у парламенту, а у случају да
дође до озбиљних промена државно-правног статуса, мора добити и подршку већине
грађана на референдуму.

  

„Код нас ће резултати референдума да буду важећи и обавезујући за разлику од неких
земаља ЕУ и ван ње па нек сами грађани кажу да ли желе компромис или не“, рекао је
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председник Србије и додао да компромис око Косова у овом тренутку „не изгледа
реално“.

  

Он је изјавио и да је ситуација веома компликована и тешка али да ипак не искључује
могућност напретка дијалога са Приштином на јесен.

  

Такође је рекао и да се нада да до јесени неће доћи до немира и сукоба, ни жртава ни
на једној ни на другој страни.

  

„Песимиста сам по природи али не бих искључио могућност напретка на јесен. Једино се
надам да до тада неће доћи до немира и сукоба и да нећемо ни једни ни други имати
било каквих жртава“ рекао је Вучић у Београду на седници Националног конвента о ЕУ.

  

(Бета)
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