
Ивица Дачић: ЕУ напокон признала да је Београд једина конструктивна страна у дијалогу и да је проблем на стани Приштине
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Шеф српске дипломатије Ивица Дачић изјавио је да је у дијалогу о Косову проблем на
страни Приштине, те да она никада неће бити део решења без међународног притиска.

  

  

„Ми смо део решења, а они део проблема. Приштина никада неће бити део решења без
међународног притиска“, рекао је Дачић новинарима у Београду.

  
  

Надамо се да ће међународна заједница моћи да нађе начине да запрете Куртију да
буде у функцији мира и стабилности у региону 

    

Додао је да Приштина мисли да међународна заједница неће ништа предузети, те да је
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јучерашњи став ЕУ да је Београд био једина конструктивна страна у преговорима
„нажалост по први пут једна позитивна чињеница“.

  

„Надамо се да ће међународна заједница моћи да нађе начине да запрете Куртију да
буде у функцији мира и стабилности у региону и да ће се ипак постићи неко решење, али
адреса за то је Приштина, Србија ће се одазвати сваком следећем позиву, дотле ЕУ и
САД треба да реше то питање са Куртијем“, рекао је он.

  

Као узрок свих проблема на Косову навео је неспровођење Бриселског споразума и
повлачење једностраних потеза од стране Приштине.

  

Изразио је наду да је одлагање за 48 сати примене мере кажњавања возача који нису
променили регистарске таблице са српским ознакама, рок који је прихваћен да би се
дошло до неких решења.

  

Србија је, оцењује, јуче у Бриселу показала свима да је озбиљан и предвидив партнер,
те да постоји жеља да се сви проблеми решавају мирним путем, иако се српској страни
многи предложи не допадају.

  
  

Нећемо повлачити никакве једностране потезе који би могли да угрозе ситуацију на КиМ

    

„Нећемо повлачити никакве једностране потезе који би могли да угрозе ситуацију на
КиМ. Свима смо јасно показали да је узрок свих проблема на КиМ неспровођење
Бриселског споразума“, рекао је и оценио да је на „делу покушај наметања суверенитета
државе Косово на северу Косова где то до сада није било могуће нити ће бити јер
српски народ то не жели“.

  

Оценио је и да је Србија фактор стабилности у региону.
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(Бета, Н1) 
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