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БЕОГРАД - Директор Канцеларије Владе Србије за сарадњу с медијима Миливоје
Михајловић изјавио је данас да Западу одговара криза на Косову и додао да решење у
дијалогу између Београда и Приштине зависи највише од Европске уније и САД.

  

  

Михајловић је, гостујући на телевизији Б92, рекао да се долази до закључка да некоме
одговара криза на Косову.

  

"Неко је онај ко се пита, а то је Запад", сматра Михајловић.

  

Према његовим речима постизање решења у дијалогу Београда и Приштине не зависи
много од њихових делегација у Бриселу.

  

"Највише зависи од ЕУ и САД. Уколико данас не дође до договора сматрам да би то био
озбиљан неуспех ЕУ и САД", казао је Михајловић.

  

Он је истакао да су амбиције Приштине да управља севером Косова једнаке амбицијама
Београда, али да је то немогуће и да је потребно реално сагледати ситуацију.

  

Према његовим речима "неће пасти плафон" и ако у дијалогу Београда и Приштине не
дође до решења, али да је императив да се ти напори наставе.

  

"Ови преговори могу да доведу до договора, али неће пасти плафон уколико и не буде
договора. Дијалог се не сме прекинути, јер би то значило стварање атмосфере погодне
за нове инциденте", рекао је Михајловић.
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Он је додао да све три стране, посебно САД и ЕУ, морају да схвате да само праведно
решење може довести до трајнијег мира и историјског помирења Срба и Албанаца.

  

"Уколико до тога не дође ништа нисмо урадили", казао је Михајловић и додао да је
Влада Србије одлучна да се дијалог настави.

  

Како је Михајловић нагласио власт у Београду нема много утицаја на ситуацију на
Косову додајући да Срби на Косову живе у страху 14 година и да тамо живи 140.000
Срба у немогућим условима.

  

Директор Канцеларије Владе Србије за сарадњу с медијима оценио је позитивним
одлазак вицепремијера Србије Александра Вучића у Брисел јер је тиме послата порука
да је влада јединствена, као и да је лидер СНС-а "додатна гаранција поштовања
договора".

  

Он је указао и да је претходна влада водила технички дијалог, о техничким питањима,
док га је актуелна подигла на виши политички ниво на којем се говори о крупнијим
проблемима.

  

Михајловић је јучерашње спаљивање канцеларије Грађанске иницијативе - Србија,
демократија, правда Оливера Ивановића у Косовској Митровици оценио као последицу
нервозе због страха од губитка земље, али и стварања спирале насиља.

  

(Танјуг)
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