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 Сматрамо да званични Београд неће применити контрамере против Приштине, упркос
чињеници да косовска влада месецима одбија да укине таксе од сто одсто на робу из
Србије, тврде за Данас представници дипломатских кругова са Запада.

  

  Дипломате истичу да би било какав потез српских власти у том правцу „изазвао лоше
реакције западних земаља, и погоршао положај Срба са Косова“.   

„Овако је Београд у тактичкој и моралност предности, јер, претходних месеци, откако је
косовска влада увела таксе, ничим није одмогао у проналажењу решења за косовски
проблем“, напомињу наши извори. Дипломате, такође, сматрају да није извесно да ће до
састанка о Западном Балкану, заказаном за 1. јул у Паризу, „пасти“ влада косовског
премијера Рамуша Харадинаја, иако Самоопредељење и Демократски савез Косова
покушавају да скупе већину у парламенту за рушење актуелног сазива извршне власти.
Према мишљењу дипломата, такав потез би додатно успорио темпо преговора Београда
и Приштине.

  

„Преговори о Косову морају бити настављени, а следе и састанци о овом региону у
Паризу и Познању. Много је времена већ изгубљено и ниједна страна више нема право
да се извлачи и да купује време“, кажу саговорници Данаса из дипломатских кругова.

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је да је држава спремила „ограничене“
мере, од којих су неке, како је навео, „врло снажне и оштре“ као одговор на одлуку
Приштине да ни после девет месеци не укине таксе од 100 одсто на увоз робе из
централне Србије. Како је додао настојаће се да тим мерама не буде погођено српско
становништво на Косову.
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Он је после састанка у петак у Београду са представницима Срба са севера Косова
казао и да ће немачку премијерку Ангелу Меркел и француског председника Емануела
Макрона упознати са одговором Србије на „антицивилизацијске и противправне таксе“
Приштине на састанку 1. јула у Паризу али и да ће им рећи да наставка разговора о
статусу Косова неће бити док таксе не буде укинуте.

  

– Ко је мислио да ће се у Паризу разговарати о решењу за Косово треба да зна да смо се
данас договорили да разговора неће бити док не укину таксе. Без укидања такси,
можемо да причамо о лепом времену, како је било добрих боксера у Приштини али
дијалога нема док не почнете да поштујете норме међународног јавног права, рекао је
Вучић.

  

Он је изразио забринутост због, како је рекао, припреме акција хапшења више десетина
Срба на северу Косова и позвао представнике међународне заједнице да то спрече.

  

– Молимо, упозоравамо, захтевамо од међународне заједнице да то спречи јер у лудилу
у Приштини око борбе за рејтинг, увек страдају Срби. Молимо представнике „квинте“ да
покушају да спрече нове провокације Приштине које у крајњој инстанци имају за циљ
исељавање Срба са севера Косова, казао је Вучић.

  

Одговарајући на питања новинара Вучић се оштро осврнуо на изјаву Марка Јакшића,
бившег одборника странке убијеног политичара Оливера Ивановића. Јакшић је рекао, да
би на недавним изборима за градоначелнике Севера требало гласати за албанску
кандидаткињу Гонђу Чауши јер би и она морала да води рачуна о интересима српске
заједнице, за разлику од Српске листе.

  

Новоизабрани градоначелници ће обављати своје функције само док их не учине
бесмисленим притисци Приштине, ако буде потребно, напустиће своје позиције, рекао је
Марко Ђурић, директор Канцеларије за КиМ, обраћајући се заједно са представницима
Српске листе, новинарима после Вучића.

  

Како је објављено, извештај владине Канцеларије за КиМ, о преговорима Београда и
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Приштине од 2013. до маја 2019. достављен је парламенту уочи седнице у понедељак 27.
маја, на којој ће говорити Вучић. Поједини посланици опозиције учинили су одмах цео
текст извештаја доступним на Твитеру. Опозиција која подржава протесте „1 од 5
милиона“ најавила да неће прекидати бојкот Скупштине због доласка Вучића.

  

(Данас)
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