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Да ли ће ићи на самит Европске уније и Западног Балкана у Тирану, одлучиће сам
председник Србије, рекао је шеф дипломатије Ивица Дачић. О предлозима решења
односа са Приштином, који се стављају пред Србију, каже - треба сачекати па видети.

  

  

„Сваки договор који не подразумева Косово као независну државу и њено признање,
односно чланство у Уједињеним нацијама је добра тема и основа за даљи разговор.
Према томе, далеко смо од неког дефинитивног предлога, али Србија када је јасно
рекла шта су наше црвене линије, али смо спремни да разговарамо, важно је учествовати
у разговору. Србија је конструктивна и то виде представници међународне заједнице, да
ли то желе да кажу или не желе да кажу, или желе да кажу на потпуно погрешан начин,
не желећи да се Приштина љути, то показује само да и даље постоји једна необјашњива
ирационална повезаност између неких западних земаља и њиховог чеда, представника
независног Косова, да тако кажем“, рекао је Ивица Дачић.
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Подсетимо, председник Србије Александар Вучић изјавио је да је спреман да размотри
могућност да промени одлуку да не путује у Тирану, на Самит лидера земаља Западног
Балкана, због одлуке Приштине да именује Ненада Рашића за министра за заједнице и
повратак на Косову и реакције ЕУ на ту одлуку.

  

„По питању те расправе, Оливер вархељи ми је рекао да је разговарао са Аном Брнабић,
она ми је рекла да у ЕУ мисле да је веома важно да Србија буде заступљена у Тирани“,
изјавио је Вучић на конференцији за новинаре у Београду након разговора са европским
комесаром Оливером Вархељијем.

  

Казао је да он лично „не види смисао“.

  

(Н1)

  

 2 / 2


