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Министар спољних послова Србије Ивица Дачић изјавио је да је неприхватљива одлука
приштинске Владе да без посебне дозволе, на Косово не може да уђе српска роба ако
на пратећим документима није назначено "Република Косово" и да бриселски дијалог
неће бити настављен док се све овакве одлуке не повуку.

  

  

"То је негација свих бриселских договора и ми са правом очекујемо да одлука буде
повучена", рекао је Дачић гостујући на РТС-у и додао да Србија никад није прихватила
да на роби стоји "Република Косово" јер би то било признање државности.

  

Дачић је додао да дијалога нема, да Србија спроводи оно што је до сада договорено, али
да Приштина, која год да је тамо влада, треба да се изјасни да ли ће поштовати било
који досадашњи договор.

  

Он је истакао да су се околности промениле и да западни ментори више не испуњавају
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све жеље Приштине.

  

Када је реч о осталим односима у региону, шеф српске дипломатије је рекао да Србија
отвара све границе, и да је одлука Црне Горе да грађанима Србије још не дозволи
улазак чисто политичка.

  

Он је објаснио да се чуо са колегама министрима из региона, али да се са црногорским
министром није чуо после најновијих одлука, "јер нема зашто да га зове" и додао да
"никога нећемо молити да нас пусти да уђемо у земљу".

  

"Зашто се сада мења историја односа Црне Горе са Србијом то је њихова унутрашња
одлука", оценио је Дачић и додао да не верује да ће црногорци уместо у Београд радије
ићи у Приштину или Тирану.

       Your browser does not support the video tag.   

Ђурић тражи санкције за Косово

  

Директор Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић оценио је да синоћња одлука
владе у Приштини о трговинској блокади, односно новој потпуној забрани за српску робу,
представља "ескалацију рата са здравим разумом који се месецима води из Приштине".

  

Он је додао да је то истовремено атак на европске вредности и материјалну
егзистенцију и Албанаца и Срба.

  

"Захтевам хитне међународне санкције против Приштине због оваквог илегалног
поступка, противног свим домаћим и медјународним нормама", саопштио је Ђурић и
додао да Србија остаје у потпуности посвећена слободи протока робе, људи и капитала,
како на својој територији, чији је Косово и Метохија несумњиви део, тако и у региону.

  

(Бета, РТС)
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