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Председник Скупштине Србије Ивица Дачић поручио је да је позиција Србије
према рату у Украјини од првог дана јасна и чиста и званични Београд не одустаје
од принципа међународног права, поштовања суверенитета и територијалног
интегритета међунардно признатих држава - и Украјине и Србије.

  

  

Дачић је, на скупу Евроатлантског савета Србије чији је председник Драган Шормаз,
рекао да се Србија већ 14 година бори против међународног признања Косова и
нарушавања сопственог суверенитета и неће мењати своје позиције.

  
  

Дачић: Са НАТО постоји добра сарадња, али Београд остаје чврст у својој политици
војне неутралности
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Не можемо против себе, рекао је Дачић на конференцији у Скупштини Србије.

  

Он је истакао да Србија има веома добру сарадњу са НАТО, пре свега мисијом Кфор на
Косову и Метохији.

  

Према речима Дачића, са Алијансом постоји добра сарадња и у другим областима, али
Београд остаје чврст у својој политици војне неутралности.

  

Дачић је скуп напустио пре обраћања амбасадора Украјине у Србији Володимира
Толкача, јер је у Дому Народне скупштине морао да присуствује свечаности поводом
завршетка школовања полазника 11. класе Високих студија безбедности и одбране и
официра 65. класе Генералштабног усавршавања.

  

Толкач је захвалио Србији што се придружила резолуцији Генералне скупштине
Уједињених нација којом се осуђује руска агресија на његову земљу, али је позвао
званични Београд да се придружи санкцијама Европске уније против Русије.

  
  

Толкач: Украјинци у Србији разочарани руском државном пропагандом у медијима и
отвореном глорификацијом руског председника Владимира Путина

    

Он је захвалио Србији и председнику Александру Вучићу на пријему избеглица у Србију,
али је истакао да су Украјинци у Србији разочарани руском државном пропагандом у
медијима и отвореном глорификацијом руског председника Владимира Путина.

  

То није слобода говора, већ слободе мржње, рекао је Толкач додајући да руска државна
пропаганда у медијима не приличи земљи која је на европском путу.
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Позивам Србију да се придружи санцкијама ЕУ против Русије, да не буде црна рупа у
тим санкцијама, рекао је Толкач и позвао све да подрже борбу украјинског народа, јер
ће њихова победа бити победа за све у Европи, па и Србију.

  

(Н1)
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