
Ивица Дачић:  Фрапантно је што из Брисела нема реакције на најаву да се у техничком дијалогу Београда и Приштине неће говорити о ЗСО
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 Фрапантно је што из Брисела, који је био субпотписник Бриселског споразума, нема
реакције на најаву да се у техничком дијалогу Београда и Приштине неће говорити о
Заједници српских општина, изјавио је министар спољних послова Србије Ивица Дачић.

  

Он је, гостујући на ТВ Прва, рекао да "нико више не спомиње ЗСО" и упитао да ли то
значи да ускоро нико неће спомињати ни споразум из Вашингтона.

  

Дачић је рекао да "није нелогично" што није био на потписивању тог споразума, јер се
"дуго година није бавио тиме", као и да су његова и Вучићева агенда "различите".

  

Он је рекао и да је питао делегацију САД, која је ове седмице посетила Београд и
Приштину, да ли су се "лепо провели" у Приштини гледајући споменике Билу Клинтону и
Булевар Џоа Бајдена, на шта су се они, истакао је Дачић, "смејали".

  

 1 / 3



Ивица Дачић:  Фрапантно је што из Брисела нема реакције на најаву да се у техничком дијалогу Београда и Приштине неће говорити о ЗСО
петак, 25 септембар 2020 11:09

Дачић каже да је "велика ствар" што је Србија дошла до тога да склапа споразуме као
што је онај из Вашингтона, јер је сваки ранији одлазак у Вашингтон био "ризичан", јер се
знало шта се очекивало од Србије, "а сада се није причало о статусу Косова".

  

Он је рекао и да је бављење косовским проблемом "дриблање на малом простору,
дисциплина за коју је потребна психичка кондиција", и да је он спреман за то.

  

Дачић је рекао да је Гренелова идеја да САД и Србија заједно обнове Генералштаб
добра, и да је добро што се САД посветила "идејама са позитивним одјецима".

  

Он је рекао и да Европска унија "или неће или не може да има улог гвоздене песнице" и
да он мисли да неће, поручивши да ЕУ пре него што почне да "дели лекције" мора да се
осврне на то како је могуће да није реализовано "оно што су они гарантовали",
поменувши ставку о ЗСО Бриселског споразума.

  

"Прича да Приштина нешто неће можете да окачите на зидне новине Владе Косова, они
се као супротстављају САД, то је смешно. Ако САД кажу да ће нешто бити тако, они ће
то да прихвате, а САД сада виде да се може доћи до компромиса", рекао је Дачић.

  

Хоћу да играм Лигу шампиона, а не другу лигу

  

Упитан за мишљење о формирању нове Владе Црне Горе, Дачић је рекао да не познаје
Здравка Кривокапића и нагласио да се Србија није мешала у изборни процес у тој
земљи, и да није ни навијала ни поручивала никоме за кога да гласа.

  

Он је рекао да са друге стране никоме није сметало мешање Едија Раме и Рамуша
Харадинаја у изборни процес Црне Горе и питао "ђе су принципи часне Црне Горе".

  

Дачић је рекао да има осећај да у Црној Гори "нападају Србију, Вучића и њега" и да неки
функционери победници нарочито покушавају "да докажу да то није Србија, а то је
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непотребно, то су лоше изјаве".

  

Упитан да коментарише вести са насловних страна дневних новина да Небојша
Стефановић више неће бти министар полиције, него одбране или министар спољних
послова, Дачић је рекао да се "највероватније сигурно неће десити оно што се појави на
насловницама".

  

Дачић је рекао и да Министарство спољних послова сматра да је учешће Србије у
мировним мисијама "плус и нема везе са војном неутралношћу Србије".

  

Упитан да ли би волео да буде и у новој Влади, Дачић је рекао да "хоће да игра у Лиги
шампиона", додавши да "неће ваљда да иде у другу лигу".

  

(Фонет)
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