
Ивица Дачић: Још нема одлуке ко из Србије иде на самит у Софији; очекујем притиске ЕУ око увођења санкција Русији; Федерику Могерини питати како то да Харадинај говори о „источном Косову“
понедељак, 16 април 2018 15:37

Министар спољних послова Ивица Дачић изјавио је да очекује притиске из Европске
уније на Србију да промени став у односу на Русију.

  

  

"Очекујемо да постоји константно једна врста наметања обавезе да ми морамо, много
раније него што би приступили чланству у Унију, да усаглашавамо у потпуности нашу
спољну политику", рекао је Дачић новинарима у Београду.

  

Дачић је навео да Европска унија данас врши притисак на Србију да мора да се
придружи мерама, између осталог и рестриктивним мерама према Русији, али и према
другим државама.

  

"Ми према пријатељима не можемо да се опходимо на такав начин", рекао је шеф српске
дипломатије и додао да то не би било у складу с националним и државним интересима.
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Он је рекао да не би било ни морално ни политички исправно да Србија с једне стране
тражи подршку земаља у вези с Косовом, а да с друге стране да се придружује
рестриктивним мерама и санкцијама против њих.

  

Још нема одлуке ко из Србије иде на самит у Софији

  

Дачић је рекао да још није донета одлука ко ће из Србије учествовати на Самиту ЕУ и
Западног Балкана у мају у Софији.

  

"До сада није, колико сам упознат, донета одлука ко (из Србије) ће учествовати ма
самиту у Софији", рекао је Дачић новинарима у Београду. Министар је рекао да то
питање треба упутити председнику Србије Александру Вучићу и председници Владе
Србије Ани Брнабић будући да је реч о састанку шефова држава и влада.

  

Питаћемо НАТО да ли је став о Ђурићу званичан

  

Министар спољних послова изјавио је да ће од шефа мисије Србије при НАТО тражити
да пита да ли постоји званично реаговање да директор Владине Канцеларије за Косово
и Метохију Марко Ђурић није уважио прописе кад је 26. марта ушао на север Косова
после чега је ухапшен.

  

Ако је то стварно званична изјава, а не само медијски написи, "онда је то принцип
симетрије кривице", рекао је Дачић на конференцији за новинаре у Београду додајући
да је Србија поштовала процедуру.

  

Званичници у седишту НАТО рекли су агенцији Бета да Ђурић није поштовао прописе
кад је 26. марта ушао на север Косова где је потом ухапшен, што је Канцеларија за
Косово и Метохију касније негирала.
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Извори у НАТО рекли су такође да је приликом Ђурићевог хапшења косовски
председник Хашим Тачи на север Косова послао полицију без одобрења Кфора.

  

Дачић је рекао да је раније гарантовано да оружаним снагама неће бити допуштено да
без одобрења Кфора иду на север Косова и додао да таквог одобрења није било.

  

За Харадинајеву изјаву питати Могерини

  

Дачић је рекао да не зна да ли је тачно да је премијер Косова Рамуш Харадинај Прешево
и Бујановац назвао "источним Косовом", али и додао да то не би било ништа ново.

  

"Не знам шта је он рекао на албанском језику, али то не би било први пут да
употребљавају те термине... то су све њихови циљеви од Призренске лиге до данас",
рекао је Дачић новинарима у Београду.

  

Он је додао да само онај ко то не жели да види не реагује и да би сада високу
представницу ЕУ Федерику Могерини "требало питати како то да Харадинај говори о
источном Косову".

  

Харадинај је јуче у селу Жеговац код Гњилана наводно рекао да ће аутопутем
Приштина-Гњилане-Бело брдо, који је почео да се гради, бити повезана "Анаморава"
(Косовско поморавље) са "источним Косовом" (Општине Прешево и Бујановац).

  

Ништа се неће мењати у односима са Црном Гором

  

Министар спољних послова Србије честитао је кандидату црногорске владајуће
Демократске партије социјалиста Милу Ђукановићу на победи на председничким
изборима, уз оцену да Србија и Црна Гора треба пре свега да се усредсреде на
билатерална, а не глобална питања.
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"Пошто је реч о истој партији неће се ништа мењати у нашим односима", рекао је Дачић
новинарима у Београду, после састанка с државним секретаром за спољне послове Сан
Марина Николом Ренцијем.

  

Дачића је рекао да односи Србије и Црне Горе треба да буду што садржајнији и треба
пре свега да се баве билатералним питањима која су важна за српски и црногорски
народ, а не глобалним темама.

  

"Треба се усредсредити на практично решавање отворених питања", рекао је Дачић.

  

Ђукановић је победио је у првом кругу председничких избора са 54 одсто освојених
гласова, показују прелиминарни подаци Државне изборне комисије.

  

(Агенције)
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