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 Српске власти настављају да припремају јавност за сценарио поделе Косова, кажу за
Данас представници дипломатских кругова и опозициони политичари, коментаришући
најновију поруку премијерке Ане Брнабић да је „признање Косова у садашњим границама
црвена линија преко које Србија неће прећи“.

  Наши извори истичу да је јасно да се званични Београд највише узда у председника
САД Доналда Трампа и његове сараднике да ће подржати разграничење као решење
за Косово, али да остаје велико питање како убедити Немачку да подржи такву опцију,
те да ли ће косовски Албанци пристати да дају било какве уступке, имајући у виду да
нису подржали ранију причу Хашима Тачија о „територијалним корекцијама“.

  

Дипломате наводе да су српски званичници заоштрили реторику према Квинти – САД,
Велика Британија, Немачка, Италија и Француска, што показују и изјаве министра
спољних послова Ивице Дачића да Србија неће одустати од лобирања за повлачење
признања Косова, али да се, истовремено, надају да ће подела Косова „поново бити на
бриселском столу“. У том контексту, извори Данаса прецизирају да је званични Београд
охрабрен изјавама појединих стручњака за Западни Балкан из САД, који тврде да ће
Трампова администрација подржати разграничење.

  

И Санда Рашковић Ивић, потпредседница Народне странке, каже за Данас да „изгледа
да премијерка Брнабић најављује признање Косова у неким другим границама“.
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– Она то не говори „из своје главе“, већ најављује Вучићеву политику и припрема
грађане. Све треба да изгледа као тешка борба за КиМ, а, у ствари, ради се о
збрзавању капитулације зарад Вучићевог опстанка на власти. Све је јасније да се он
понаша као трговац који је узео новац, а робу није испоручио. Брнабићкина изјава је
само амортизовање будуће испоруке, сматра Рашковић Ивић.

  

У разговору за Танјуг председница српске владе је поновила став председника Србије
Александра Вучића да Србија „неће дозволити да Приштина све добије, а Београд све
изгуби“.

  

– У овом тренутку треба да видимо колико највише можемо да добијемо, а најмање да
изгубимо и да будемо рационални и реални по том питању. Али да Србија све изгуби, а
Приштина све добије – то није прихватљиво, а ни фер решење… Али Косово није ту да
се купује или продаје… Треба се вратити на поље међународног права и правде…
Европске интеграције требало би да зависе од других стандарда, а не од политичке
одлуке која има везе са КиМ, казала је Брнабић.
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Премијерка тврди да је Србија у овом тренутку далеко од било каквог решења. Како је
нагласила: „Београд је толерисао многе провокације Приштине због мира и стабилности,
али су таксе створиле атмосферу у којој више није могућ никакав дијалог. Чим таксе буду
укинуте и ми смо спремни да наставимо дијалог“.

  

Брнабић је, такође, оценила да „замрзнути конфликт – замрзнута стабилност никоме не
одговара, понајмање Србима на КиМ, али ни свим грађанима Србије, те да није добра за
целокупан економски напредак државе“.

  

– Председник Александар Вучић успео је да једну тему која је била завршена и
затворена поново стави на сто и да данас сви желе да чују шта је за Србију прихватљиво
решење… Бивше власти од 2008. нису урадиле ништа да би заштитиле Устав Србије, а
после одлуке тадашњег Министарства спољних послова уследило је по Београд лоше
мишљење Међународног суда правде да једнострано проглашена независност Косова
није супротна међународном праву, указала је она.

  

Харадинај: достављен нацрт споразума

  

Косовски премијер Рамуш Харадинај поручио је да се слаже са ставом Квинте да је
неопходна нормализација односа Приштине и Београда, али је додао да је његова влада
тим државама доставила нацрт свеобухватног споразума између Косова и Србије,
наводе приштински медији, а преноси ФоНет. Према речима Харадинаја, тај нацрт
обухвата главне теме везане за међусобно признање две државе у постојећим
границама. „Понављам – дијалог без услова и одлагања“, навео је он. Обраћајући се
„сервилнима“, Харадинај је поручио да је за њега и Алијансу за будућност Косова, чији је
лидер, „пријатељство са западним савезницима вечно и свето“. „Наши односи са
партнерима су засновани на искрености, не на сервилности. Захваљујући таквим
односима, Косову је поверено стварање војске, спречена је подела Косова, остварено је
стопроцентно власништво Косова над рудником Трепча“, навео је Харадинај.

  

Видети још: 

  

 3 / 4



Санда Рашковић Ивић: Ана Брнабић најављује признање Косова у неким другим границама, она то не говори „из своје главе“, већ најављује Вучићеву политику и припрема грађане
недеља, 18 август 2019 00:49

Ана Брнабић: Признање Косова у садашњим границама је црвена линија преко које
Србија неће прећи

  

(Данас)
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