
Данас: На седницама Владе Србије се до сада о Косову као проблему који захтева коначно решење није расправљало и нема усаглашеног става премијерке и министара
четвртак, 09 август 2018 15:37

Потпредседник Владе Србије и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим
Љајић говорио је за Данас  о ограђивању премијерке од става шефа дипломатије.

  

  

„Ивица Дачић је, попут мене, али и других политичара, једноставно изнео свој став о
томе шта мисли о решавању косовског проблема. Он је председник странке која је у
коалиционом савезу са Српском напредном странком, и у то име и наступа јавно, када је
о овој теми реч“, оцењује Љајић у одговору на питање како је разумео ограђивање
премијерке од изјаве шефа дипломатије о Косову.

  

Саговорник Данаса, међутим, истиче да се председница Владе Ана Брнабић, према
његовом схватању, није оградила од изјаве министра Ивице Дачића, односно да изјавом
да Дачић говори у своје а не у име Владе није изразила шта мисли о ставу шефа
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дипломатије.

  

„Она је једноставно рекла да то није став Владе, али није се оградила или одредила
наспрам те изјаве… Ја сам исто, у име моје странке, изнео неколико пута већ шта мислим
о томе на који начин би требало решавати тај проблем. То сам учинио као учесник у
унутрашњем дијалогу о Косову, као председник странке која је у коалицији са СНС, а не
као министар и потпредседник Владе Србије“, истиче Расим Љајић за Данас.

  

  

Министар спољних послова Србије Ивица Дачић оценио је да су максималистички
циљеви Приштине, која уз признање независности жели и Прешево и Бујановац, главна
препрека за решавање косовског проблема. „Није никаква тајна да је главна препрека за
постизање договора решеност Приштине да у разговорима наступа са
максималистичким циљевима. Они не желе компромис већ да ми признамо независност,
али и да добију још нешто – како они зову источно Косово – Прешево и Бујановац“, рекао
је Дачић за Радио-телевизију Србије. Он је рекао да је у овом тренутку неизвесно рећи
када би могло да се дође до оквирног споразума који би означио решење на коме би се
заснивали односи са Приштином.

 2 / 4



Данас: На седницама Владе Србије се до сада о Косову као проблему који захтева коначно решење није расправљало и нема усаглашеног става премијерке и министара
четвртак, 09 август 2018 15:37

  

Речи Ивице Дачића представљају његов лични став, а не став Владе Србије, изјавила је
премијерка Ана Брнабић коментаришући изјаву министра Дачића. Изношење личних
мишљења не смета Влади, рекла је она и додала да се различити ставови чују још од
отварања унутрашњег дијалога о Косову. „Ми у овом тренутку немамо званичан став
Владе Србије, ми ћемо имати званичан став чим будемо имали неки конкретан предлог
на столу. Ја знам и да председник Александар Вучић даје све од себе да дође до неког
компромисног решења“, рекла је Ана Брнабић.

  

  

Како Данас незванично сазнаје, на седницама Владе до сада није било разматрано
питање о изласку у јавност са усаглашеним ставом свих министара и премијерке, нити се
о Косову као проблему који захтева коначно решење расправљало.

  

У кабинету Ане Брнабић новинари нису добили одговор на питање о томе када ће Влада
изаћи са својим ставом, а саговорници листа, упућени у начин рада и функционисање
актуелног састава, истичу да ће Влада изаћи након што председник буде изнео свој
коначни предлог да тај предлог и подржи.
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( Данас )

  

Видети још:

  

Ивица Дачић: Ситуација је тренутно таква да имамо добру прилику да се питање
КиМ компромисно реши. Ја не видим боље решење од поделе Косова

  

Ана Брнабић: Дачић о Косову износи лични став, а не став Владе - Влада Србије
нема званичан став, али знам да председник Вучић даје све од себе да дође до
неког компромисног решења

  

Игуман Сава Јањић о изјави Ивице Дачића: Они који су деведесетих својом
политиком довели до трагедије на КиМ и пораз прогласили за победу сада се
поново, без имало стида, представљају као “наши спасиоци”
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