
Горан Богдановић: За Србију статус Косова није завршено питање
четвртак, 26 август 2010 15:19

Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић изјавио је данас да питање статуса
јужне покрајине за Србију није завршено и да је потребан дијалог са Приштином како би
се решила спорна питања.

  

"За нас статус Косова није завршен и зато у нашој резолуцији, коју смо предали
Генералној скупштни УН, тражимо да поново додје до преговора. Све друго би само
продужавало агонију на простору Косова и Метохије. Нама то није циљ, желимо да на
миран и компромисан начин решавамо све проблеме који тамо постоје, па и статус",
рекао је Богдановић на конференцији за новинаре после седнице владе.

  

Србија жели да поново седне и разговара са албанском страном, како би се дошло до
компромиса који може да буде најмање болан и за једну и за другу страну, рекао је
Богдановић.

  

Према његовим речима, без компромиса, преговора и договора читав Балкан је, а не
само простор Косва и Метохије, у опасност, јер је једна страна - Албанци, добила све што
је тражила, а српска заједница и држава Србија изгубила оно што је имала.

  

Богдановић је нагласио да су такав став данас пренели и српски званицници министру
иностраних послова Немачке Гвиду Вестервелеу.

  

Он је додао да не чуди и не изненадјује његова изјава да је независност Косова
реалност, јер је Немачка признала независност и од ње се не може очикивати да
ревидира свој став и каже да поново треба разговарати о статусу.

  

Новац косовске владе није добродошао
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Горан Богдановић изјавио је данас да новац који је косовска влада наменила за
инфраструктуру на северу Косова није добродошао и да је то покушај да се "купују"
људи.

  

Влада Србије доста улаже у север Косова, и школе, здравствене установе и
инфраструктура су у релативно добром стању, а Србија ће и даље улагати средства за
те потребе, рекао је Богдановић на конференцији за новинаре после седнице Владе
Србије.

  

"Према томе тај новац није добродошао", рекао је Богдановић и навео да је очигледно да
косовска влада жели да на неки начин купује лојалност или приврженост имајући у виду
да се за март најављују избори за северну Митровицу.

  

Можда је то покушај да се на неки начин "купују" људи", додао је министар.

  

Косовске влада је на јучерашњој седници донела одлуку за формирање специјалног
фонда за интеграцију Срба на северу Косова, и за њега издвојила пет милиона евра, а
како је најављено та средства ће оријентисати на побољшавање инфраструктуре у
северном делу Митровице, Звечану, Лепосавићу и Зубин Потоку, општинама насељеним
углавном Србима, а које не признају косовску власт.

  

Са фондом од пет милиона евра, како је речено, Влада Косова покушава да подстакне
повратак Срба на север. 

  

(Блиц)
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