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 Милован Дрецун, председник Одбора са Косово Скупштине Србије, рекао је да је
неизвесно да ли ће до краја овог месеца бити настављен дијалог у Бриселу, али да је
важније питање о чему ће се разговарати и да ли ће бити учињен помак.

  "Све је неизвесно и непредвидиво због понашања Приштине, могуће је да буде
дијалога, али питање је о чему ће се разговарати и шта можемо да се договоримо. Ако
поново две стране остану на својим позицијама и не направи се помак морате се
запитати шта је сврха свега тога", казао је он.

  

Србија је сада на прекретници, оценио је Дрецун. "Да ли ћемо да наставимо да
разговарамо о отвореним питањима, или да кренемо на суштинско питање - како да
решимо косовски проблем.", додао је.

  

Дрецун је рекао да не види дугорочно и стабилизирајуће решење за Косово без једне
међународне конференције.

  

"Ближимо се тренутку када ће морати да се седне за сто и поново да се решава питање
Косова", казао је и додао да Србија предлаже да се обави озбиљан разговор и да се
проблем реши у договору.
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САД и Русија неопходне

  

Дрецун је рекао да су САД и Русија су неопходни учесници у процесу решавања питања
Косова.

  

"Ниједан договор Београда и Приштине не би могао да се реализује без САД, али било
које решење за Косово неће моћи да буде верификовано у УН без Русије, зато се о њима
говори као о учесницима који морају да буду укључени", казао је.

  

Он је рекао и да нема сазнања о да Београду стижу предлози САД за Косово. "Не бих се
обазирао на натписе у медијима. Ја не знам за то".

  

Дрецун верује да је талас насиља на Косову повезан највероватније са приближавањем
новој фази разговора у вези са статусом Косова.

  

"Кад погледате шта се догађа у последње време, активности које спроводе и упад у
Митровицу, понашање косовских безбедносних снага, уигравање НАТО формација са
формацијама косовских безбедносних снага, онда видите да се ту обављају припреме за
евентуалну акцију на северу Косова, и успостављане адмнистративне контроле на
северу Косову. Морамо да штитимо наш народ, и превентивно треба послати поруку да
неће испасти из нашег видокруга њихови планови", каже.

  

Не знам ко је Радоичић, не знам шта ради Доловац...

  

Он је рекао да не зна да ли је републичка јавна тужитељка Србије Загорка Доловац
разговарала је у Приштини са представником Специјалног тужилаштва Косова о току
истраге о убиству лидера Грађанске иницијативе СДП Оливера Ивановића, како су то
пренели медији.
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"Није мој посао да се интересујем шта ради Загорка Доловац", каже.

  

Он је рекао и да не зна ко је Милан Радојичић, изабран за потпредсеника Српске листе.

  

"Колико чланова има Српска листа.. ја не знам, не знам ко је Радоичић. Прочитао сам у
новинама да му се нешто спочитава. Није предмет мог интерсовања шта ради Српска
листа у кадровском смислу. Не знам у чему је битност тог господина", казао је. 

  

(Н1)
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