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ЊУЈОРК - Дијалог Београда и Приштине, уз посредовање Европске уније, једини је пут
за решење проблема на Косову, оценио је прошле ноћи после разговора са
председником Србије Борисом Тадићем генерални секретар Уједињених нација Бан
Ки-Мун.

  

Бан Ки-мун и Тадић разговарали су у Њујорку о стању на Косову и на Западном Балкану,
пише у саопштењу УН. Председник Србије разговарао је и са генералним секретаром
НАТО Андерсом Фог Расмусеном и високом предштавницом ЕУ за спољну политику и
безбедност Кетрин Ештон.

  

Тадић је рекао да је од тих званичника добио гаранције да ће мисије НАТО и ЕУ на
Косову остати статусно неутралне и истакао да Београд трага за решењем проблема на
Косову, заснованом на компромису.

  

"Србија је врло одлучна да се нађу решења која су могућа, која могу бити исказ једног
добро смишљеног компромиса. Међутим, Србија мора да води рачуна да не штити само
властите националне интересе, интересе српског народа, већ да уважава легитимне
интересе албанског народа", рекао је Тадић Радио-телевизији Србије.

  

"То подразумева миротворну политичку архитектуру која може донети дугорочну
стабилност на простору Југоисточне Европе", казао је Тадић. Србија очекује позитивно
мишљење Европске комисије о свом захтеву да постане кандидат за пријем у ЕУ,
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поручио је Тадић и додао да је добијање статуса кандидата за ЕУ "условљено
ситуацијом на северу Косова".

  

Председник Србије је рекао да очекује да ће у преговорима Београда и Приштине бити
решено питање царинске службе. Нова рунда преговора заказана је за 28. септембар у
Бриселу. Председник Србије обратиће се данас учесницима 66. заседања Генералне
скупштине УН у оквиру генералне дебате. Тадић је најавио да ће у светској организацији
тражити да се питања конфликата решавају дијалогом, без наметања рокова и уз
поштовање достојанства умешаних страна.

  

Тадић на 66. заседању Генералне скупштине УН предводи делегацију Србије која до
суботе борави у Њујорку.

  

(Бета)
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