
Амбасада Русије у Србији: Не признајемо независност „Косова“, самим тим и одлука Приштине о протеривању двојице наших дипломата нема правну снагу. На основу резолуције СБ УН 1244 сарађујемо само са УНМИК-ом
субота, 23 октобар 2021 00:55

Руска амбасада у Србији саопштила је да не признаје одлуку косовске владе о томе да
двојицу руских дипломата прогласи за персоне нон грата,  јавио је Спутњик  након вести
из Приштине да је косовски МИП двоје службеника Канцеларије за везу Руске амбасаде
у Приштини прогласио за непожељне.

  

  

„Сматрамо да је овај корак Приштине провокација. Не признајемо ‘независност’ Косова а
самим тим и ‘владу’ покрајине и друге ‘структуре’. За нас никакве ‘одлуке’ Приштине
немају правну снагу. На основу резолуције СБ УН 12 44 сарађујемо са УНМИК-ом у вези
са датим питањем“, рекли су у прес-служби руске амбасаде за Спутњик.

  

У амбасади истичу да су апсолутно неприхватљиви покушаји да се дипломате
акредитоване код УНМИК-а ометају да обављају своју делатност која је у складу с
међународним правом.
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Косовска председница Вјоса Османи данас је на Фејсбуку саопштила да је од
министарке спољних послова Донике Гервале Шварц (Гëрвалла-Сцхwарз) затражила да
два службеника Канцеларије за везу Руске Федерације на Косову прогласи персоном
нон грата.

  

Свој дипломатски потез ова председница повукла је због „њихове штетне активности“,
односно да су „прекршили националну безбедност и уставни поредак Републике Косово“.

  

„МИП је данас донео одлуку да се ова два руска званичника прогласе непожељним
лицима и истовремено о примени одлуке обавестио институције за спровођење закона и
надлежне органе“, навела је.

  

У закључку своје објаве на Фејсбуку, навела је оно што редовно истиче у својим
наступима на међународним догађајима, или контактима са дипломатама: „Институције
Републике Косово су посвећене борби против злоћудног утицаја Руске Федерације и
њених сателита у региону, који имају за циљ да подрију наша достигнућа и достигнућа
Сједињених Држава, НАТО-а и ЕУ“.

  

На Фејсбуку ју је подржао и Рамуш Харадинај.

  

(КоССев)

  

Видети још:  Вјоса Османи: БСК је у функцији заштите суверенитета и
неповредивости Косова; Два званичника Руске канцеларије за везу проглашена
су непожељним због нарушавања националне безбедности
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