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БЕОГРАД - Министар спољних послова Србије Ивица Дачић истиче да би било какав
папир који би евентуално Србији у Бриселу испостављао максималистичке захтеве био
потпуни промашај.

  

  

Дачић је за Б92 рекао да чврсто стоји иза председника Србије Александра Вучића у
ставу који би штитио државне и националне интересе.

  
  

Чему наставак дијалога Београда и Притшине ако нема предлога за компромис?

    

Министар спољних послова Србије Ивица Дачић упитао је данас чему наставак дијалога
Београда и Притшине ако нема предлога за компромис, говорећи о писању неких медија
о наводном ултиматуму Европске уније да Србија призна независност Косова.
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"Ми смо спремни за дијалог, ми смо спремни за компромис али на ултиматуме нећемо
пристајати", казао је Дачић током гостовања на телевизији Б92.

  

Говорећи о обећању приштинске стране да ће прекинути лобирање за признање Косова
и аплицирање у међународним оранизацијама како би дијалог био настављен, а због
чега је Србија прекинула кампању повлачења признања Косова, Дачић је рекао да су
председник Србије Александар Вучић и он отпочетка мислили да Приштина "лаже".

  

Дачић је казао да Приштина сада на то гледа искључиво као на обећање дато
Специјалном изасланику председника САД за дијалог Ричарду Гренелу, а које више не
важи јер није дошло до састанка у Вашингтону.

  

Додао је да је Приштина наставила да аплицира за чланство у медјународним
организацијама, а да међународна заједница то није осудила те је додао има земаља у
свету које би сада повукле признање Косова, али да је Србија суздржана како не би
испало да блокира преговарачки процес.

  

"Ако Косово настави тако, Александар Вучић ће донети одлуку да ли ће Србија
наставити са својом кампањом и када", нагласио је он.

  

То што приштинска страна није спровела ставке договорене у ранијим преговорима,
попут формирања Заједнице српских општина, Дачић види као довођење у питање
кредибилитета албанске преговарачке стране, али и кредибилитета Европске уније као
граната спроводјења договореног.

  

Дачић је оценио да је "полазна позиција" од почетка дијалога 2012. године до данас
измењена, да се тада само говорило о техничким питањима али да је државна политика
довела да се сада говори и о политичким решењима за Косово.

  

Он је казао да су косовски преговарачи тада тврдили да је политичко решење за Косово
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раније већ одређено.

  
  

Говорећи о захтеву Управе за спречавање прања новца да се ванредно испитају
трансакције невладиних организација, медија и појединаца, Дачић је казао да објављена
листа није потпуна и да се на њој, између осталих, налазе три одлазећа министра из
редова Српске напредне странке и један из његове Социјалистичке партије Србије.

    

Дачић је подсетио да се сутра наставља технички дијалог делегација Београда и
Приштине, које ће разговарати о економским питањима, као и о питањима избеглих,
расељених и несталих а да се разговори на највишем нивоу очекују у септембру.

  

Говорећи о захтеву Управе за спречавање прања новца да се ванредно испитају
трансакције невладиних организација, медија и појединаца, Дачић је казао да објављена
листа није потпуна и да се на њој, између осталих, налазе три одлазећа министра из
редова Српске напредне странке и један из његове Социјалистичке партије Србије.

  

"Нико није заштићен, него се само неки плаше да се не открије да нису независни", рекао
је Дачић и додао да ће се тако открити да страни фактори на тај начин "финансирају
нестабилност у Србији" кроз разне организације и групе.

  

(Танјуг) 

  

Видети још:  Амбасада САД: Утисак да Београд можда гуши цивилно друштво или
слободу медија нашкодиће угледу Србије и отежати њено напредовање

  

Синиша Мали: Провере Управе за спречавање прања новца у складу са ЕУ
правилима, ЕУ тражи од власти детаљне информације о целом случају
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