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 Утопија је у овом тренутку размишљати о промени формата дијалога Београда и
Приштине, где би се неко прикључио том процесу, јер то није у овом тренутку није
реално, а ако би се ипак догодило, Србија би ту том случају тражила прикључење неког
ко би заступао наше интересе, изјавио је данас потпредседник Владе Србије и министар
спољних послова Ивица Дачић.

  

  - Овде је питање да ли је ово са Приштином дијалог, преговори или ћемо да гомиламо
на њиховој страни (Приштине) оне који, иначе, стоје иза њих и подржавају их - рекао је
Дачић и додао да што се САД тиче, они су, каже, увек на наки начин, баш случајно, били
присутни у Бриселу, и разговарали са обема странама.   

Њихова улога је, додуше, понекад била и конструктивна тако што су вршили притисак на
Приштину по неким питањиима, каже Дачић.

  

- Сада се не ради о томе и нема разлога да се тај формат промени, односно да се неко
прикључи - рекао је Дачић гостујући у Јутарњег програму Пинка.

  

Сада, додао је, постоји једна врста притиска од појединих земаља ЕУ, које су
незадовољне начином на који се дијалог води, траже од европске комесарке Федерике
Могерини да именује некога ко ће бити задужен само за то.

  

Посредовање у дијаогу је, подсећа министар, увек било у надлежности европске
шефице диломатије, и верује да ће тако и остати.
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Указује да је сада, међутим, велика непознаница шта би се сада могло очекивати од
наредне рунде имајући, како каже, у виду да ми желимо да се договоримо и да желимо
да направимо компромис.

  

"Не постоје рокови за окончање дијалога"

  

- Ако неко очекује да ми прихватимо једностране акте које је донела Приштина, то се
неће догодити. А ми ћемо наставити политику заштите наших државних интереса -
истакао је Дачић.

  

Министар каже да не зна када ће почети дијалог јер се, додао је, неки датуми
преклапају у обавезама председника Александра Вучића и Могеринијеве.

  

- Мислим да ће бити настављен овако како је и почео. А како ће се даље одвијати и шта
ће бити теме, о томе ће се тек разговарати - рекао је.

  

Говорећи о роковима који се помињу у којима би требало да буде окончан дијалог, Дачић
каже да они не постоје.

  

- Изражавамо спремност и жељу за дијалог, треба сачувати хладну главу и треба видети
шта наши противници желе. Не верујем да ће било који озбиљан човек у свету око
Косова постављати било какве рокове - рекао је Дачић и поновио да се од Србије
очекује само да призна Косово, а да притом, како је рекао, немају ниједну другу
иновативну идеју на који начин би то питање могло да се реши.

  

Испричао је, на пример, да представници међународне заједнице сада говоре да и не
мора Београд да признамо Косово, већ да их само пустимо да бар постану чланица УН,
да се односи нормализују, а помиње се, каже, и модел две Немачке.
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Мада, додао је, не види да је некоме циљ да једног дана дође до уједињења Београда и
Приштине.

  

Упитан да коменарише то што је Приштини речено да не аплицира за пријем у Савет
Европе, јер нема шансу да буду примљени, Дачић каже да то није ништа ново, те да они
то раде сваке године.

  

(Танјуг)
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