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Део опозиције указао је вечерас да је на енглеској верзији сајта владе у извештају о
седници Скупштине Србије на којој је председник Александар Вучић представио детаље
немачко-француског предлога Косова за нормализацију односа Београда и Приштине у
тачки два споразума која се тиче формирања ЗСО написано "Република Косово".

  

  

На то је најпре у твиту указао лидер Народне странке Вук Јеремић који је написао:
„Влада Србије је објавила на свом сајту информацију о скупштинској расправи о КиМ. У
верзији на енглеском потпуно опуштено наводе ‘Republic of Kosovo’. Или су издајници или
незналице. Или оба. За ово би се у Шпанији ли на Кипру подносиле оставке“.

  

Vlade Srbije je objavila na svom sajtu informaciju o skupštinskoj raspravi o KiM.

U verziji na engleskom, potpuno opušteno navode “REPUBLIC OF KOSOVO”.

Ili su izdajnici ili neznalice. Ili oba.

Za ovo bi se u Španiji ili na Kipru podnosile ostavke. https://t.co/tLWR4F5grP pic.twitter.com/b
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TKJayQFS8

— Vuk Jeremić (@jeremic_vuk) February 5, 2023    

Јеремић је приложио и принтскрин наведеног дела текста.

  

Међутим, када смо проверили након Јеремићевог твита, те вести није било на сајту
владе, а када се касније поново појавила, у другој тачки је писало „Косово и Метохија“.

  

  

Реаговао је и лидер покрета Двери Бошко Обрадовић, који је такође на Твитеру оценио
да „неће бити случајна и ненамерна грешка када Влада Србије на званичном сајту лажну
државу Косово назове ‘Republic of Kosovo’?!“

  

Неће бити случајна и ненамерна грешка када Влада Србије на званичном сајту лажну
државу Косово назове &quot;Republic of Kosovo&quot;?! Који преводилац би направио
такав превид? Једино ако je преводилац из Брисела или Вашингтона, а ради у Влади
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Србије. Или је ово политика Владе Ане Брнабић? pic.twitter.com/jFvZL8M40i

— Бошко Обрадовић (@BoskoObradovic) February 5, 2023    

„Који преводилац би направио такав превид? Једино ако је преводилац из Брисела или
Вашингтона, а ради у Влади Србије. Или је ово политика Владе Ане Брнабић“, упитао је
Обрадовић, приложивши исти принтскрин на којем се види да пише „Република Косово“.
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