
Ивица Дачић: Србија активније да подржи Трампа јер он не мисли да је питање Косова решено
петак, 05 јун 2020 08:17

 Шеф српске дипломатије Ивица Дачић изјавио је да је администрација председника
САД Доналда Трампа боља за Србију од власти америчке Демократске странке јер не
сматра да је питање Косова решено.

  

"Демократе сматрају питање Косова решеним, а Трампова администрација сматра да
није решено и да треба доћи до компромиса. А томе смо ми допринели јер смо
издејствовали повлачења признања Косова и оснажили односе са неким земљама као
што је Немачка", рекао је Дачић на телевизији Пинк 3.

  

Дачић је казао и да Србија треба да буде активнија у подршци Трампу и да треба да
мотивише Србе у САД да на изборима 3. новембра гласају за актуелног председника
САД.

  

Коментаришући могућност да Србија обустави кампању лобирања за повлачење
признања Косова, Дачић је навео да ће Србија наставити с тим активностима све док
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буде лобирања за чланство Косова у међународним организацијама.

  

Шеф српске дипломатије је рекао да је Србији у интересу, пре свега економском, да иде
у ЕУ, ако може да заштити државне и националне интересе.

  

"Не треба да идемо у ЕУ по цену да се одрекнемо Косова, да признамо независност
Косова или да дође до укидања Републике Српске", казао је Дачић.

  

Он је поновио да политичком сматра одлуку Црне Горе да грађани Србије не могу да уђу
у ту земљу. У Црну Гору од 1. јуна могу да уђу држављани и резиденти земаља у којима
има мање од 25 заражених корона вирусом на 100.000 становника.

  

"И поред свега осталог што постоји као проблем, сада имате додатна заоштравања Црне
Горе око могућности да неко уђе у земљу или не. И праве се рачунице које нико други не
користи. Измислили су одређене бројке, пустили су грађане Косова, а тамо није било
неког великог тестирања на коронавирус", навео је Дачић.

  

Он је оценио да се Београд не меша у унутрашња питања Црне Горе, за шта Подгорица
оптужује Србију.

  

"До нас допиру критике да смо сувише мирни и да не реагујемо оштро колико би
требало", додао је Дачић.

  

(Бета)

  

 2 / 2


