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Специјални изасланик Европске Уније (ЕУ) за дијалог између Србије и Косова Мирослав
Лајчак послао је позивнице Приштини и Београду за нови сусрет у оквиру преговора о
нормализацији односа, сазнаје Радио Слободна Европа (РСЕ) из поузданих извора у
Бриселу. Према тексту позивнице у који је РСЕ имао увид, Лајчак позива шефове
делегација експерата из Косова и Србије да се састану 27. и 28. септембра.

  

  

На агенду састанка, како стоји у позивници, Лајчак је ставио и расправу "о позицији
невећинских заједница на Косову, односно Заједници (српских општина на
Косову)".

  

У истој позивници стоји да се лидери позивају на нову рунду дијалога на највишем
политичком нивоу 29. септембра.
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Наставак дијалога под знаком питања?

  

Европски извори су, међутим, за РСЕ упозорили да без обзира на слање позивница,
наставак дијалога наредне недеље остаје под знаком питања и зависи од тога да ли је
косовска страна спремна да разговара о Заједници српских општина на Косову.

  

Нема потврде од "косовске владе" у Приштини

  

Извори из косовске владе у Приштини су за РСЕ потврдили да је стигао позив, али нема
потврде да ли ће они отпутовати у Брисел на нову рунду, како експертског тако и
политичког дијалога.

  

Како се сазнаје из извора ЕУ, бриселска страна има проблема са ставом косовске
стране која сада "не жели да расправља о питањима о којима већ постоји
сагласност, што је потврђено и на последњем сусрету Вучић-Хоти", када су обојица
потврдила да ће на наредним сусретима, разговарати о Заједници српских општина
на Косову.

  

Хоти већ одбио разговоре о Заједници српских општина

  
  

Хоти није искључио могућност да се наредна рунда дијалога не одржи, уколико
званични Београд настави да инсистира на питању Заједнице српских општина

    

Премијер Косова Авдулах Хоти изјавио је 24. септембра да се у дијалогу са Србијом неће
разговарати о Заједници општина са српском већином, јер је тај споразум закључен још
2013. године.
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Он није искључио могућност да се наредна рунда дијалога Косова и Србије у Бриселу 28.
септембра не одржи, уколико званични Београд настави да инсистира да се питање
Заједнице поново нађе на дневном реду.

  

Српска страна инсистира ЗСО као незаобилазној теми

  

  

Са друге стране, председник Србије Александар Вучић изјавио је да је ЗСО
"незаобилазна тема", те да ће на томе инсистирати српска страна.

  

Шеф београдске делегације у преговорима на нивоу стручњака Марко Ђурић је 17.
септембра, након последњег састанка на нивоу експерата условио наставак
дијалога спремношћу Приштине да почне са применом споразума о ЗСО, који је
постигнут 2013. године, а детаљи договора су утврђени 2015.

  

Стано не жели да потврди састанак

  

Портпарол ЕУ надлежан за спољну политику и безбедност Петер Стано није желео да
потврди слање позивница из Лајчаковог кабинета.
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"Најавићемо наредне састанке и дневни ред када то буде прикладно", одговорио је
кратко Стано на упит РСЕ.

  

Упитан да потврди да на наредном сусрету треба да се расправља о ЗСО, Петер Стано
је објаснио да његов кабинет не обелодањује питања која су везана за агенду, нити о
садржају текућих расправа које се воде у оквиру дијалога "јер оне чине део процеса који
би требало да се води за преговарачким столом, а не у јавном домену".

  

(Н1) 
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