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Београд - Председник Борис Тадић разговараће са шефом дипломатије Вуком
Јеремићем, одмах по његовом повратку из Њујорка, о томе да ли ће доћи до промене на
челу Министарства спољних послова, сазнаје Данас. Јеремићеву оставку ових дана су
захтевали опозиционе Либерално-демократска партија и Нова Србија, а и лидер
напредњака Томислав Николић казао је да ће захтевати да премијер Мирко Цветковић и
министар спољних послова оду с функција у случају "пораза" српске резолуције у УН.

  

Планирано је да Јеремић отпутује из Њујорка одмах по завршетку гласања о заједничкој
резолуцији Србије и ЕУ у Генералној скупштини УН и једна од његових првих активности
биће сусрет с председником Тадићем, с којим се није видео од понедељка, 6. септембра,
када је отишао у седиште УН да лобира за, у међувремену повучену, резолуцију о Косову.
Како је Данасу речено из извора у српском државном врху, Борис Тадић још није донео
одлуку да ли ће Вук Јеремић остати министар спољних послова. У овом тренутку су
отворене све опције - да Јеремић задржи ту позицију, да председник Републике
затражи да се повуче, као и да сам поднесе оставку.

  

Опција која ниједног тренутка није била у игри јесте да се Јеремић повуче с функције
док је у Њујорку, с обзиром да би његова евентуална оставка пред само заседање
Генералне скупштине УН била скандал, рекли су Данасови добро обавештени
саговорници.

  

Према незваничним сазнањима, Вук Јеремић је током консултација у државном врху
Србије поводом захтева најмоћнијих чланица ЕУ да Београд одустане од предлога
резолуције о Косову, био заговорник "тврђег" приступа. Тврдио је да договор са ЕУ
треба направити, али да и коначно решење мора да садржи бар један од два кључна
принципа - противљење једностраним сецесијама и позив на дијалог о свим отвореним
питањима. Заједничка резолуција Србије и ЕУ не садржи ниједну од те две ставке.

  

 1 / 2



Данас: Тадић с Јеремићем о останку или оставци
петак, 10 септембар 2010 11:01

Вук Јеремић је, на заседању Скупштине Србије 26. јула, изјавио да је спреман да "сноси
консеквенце" уколико народни посланици то затраже. У његову одбрану је том приликом
стао председник Тадић, рекавши да се државна политика у вези с Косовом креира у
његовом кабинету, а да је задовољан начином на који је министар спроводи.

  

(Данас)
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