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ЊУЈОРК – Председник Србије Борис Тадић оценио је током дебате у Савету
безбедности УН као веома разочаравајућу и шокантну изјаву министра спољних послова
Косова Скендера Хисенија да би „преговори о статусу Косова изазвали нови сукоб”.

  

„То је веома чудно схватање дијалога и преговора. По мом мишљењу то је директна
претња”, поручио је Тадић.

  

„Ово је недопустиво и показује дестабилизујуће последице политике привремених
власти. Ми сви трпимо последице погрешне политике наших лидера деведесетих и због
тога ми је жао, а сви који користе те аргументе поново дестабилизују регион “, указао је
Тадић.

  

Током излагања у СБ УН Хисени је рекао да Косово одбија нове преговоре о статусу са
Србијом, оценивши да је косовска независност неповратна.

  

„Одбијамо сваки захтев за нове преговоре. Такви позиви долазе од људи, који или не
познају ситуацију, или од оних који активно траже да се створи неред у региону. Нови
преговори би могли да створе нови конфликт у региону, и косовска независност је
неповатна”, рекао је Хисени.

  

Осврћући се на ситуацију у покрајини и посебно на изборе 15. новембра, Тадић је указао
на то да је у провом кругу избора гласало само 6022 од 100000 Срба колико их живи на
Косову, односно свега 6 одсто.

  

Говорећи о ситуацији у вези са снабдевањем струјом, Тадић је рекао да је ЕПС
обезбедио струју за обичне људе који живе на северу Косова зато што је КЕК обуставио
снабдевање струјом и то тек после тог потеза КЕК-а.

  

Председник Србије је изразио наду да је могуће наћи практично решење и
деполитизовати ово питање.
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Тадић је искористио прилику да се захвали 127 земаља које поштују принципе Повеље
УН тиме што не признају Косово.

  

Покушавши да у дебати одговори председнику Србије, Хисени је навео да би Приштина и
Београд требало да помогну једни другима у европским и НАТО интеграцијама,
поновивши став да нови преговори о статусу нису могући.

  

„Косово је усмерено ка миру и дијалогу са свим суседима и ми смо последња земља на
свету која жели неред и дестабилизацију. Међутим, српска влада се меша у питања
Косова и овакво мешање дестабилизује регион”, навео је Хисени.

  

(Танјуг)

  

 2 / 2


