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БЕОГРАД - Свуда стиже!

  

Министар спољних послова поново је убацио у пету брзину. Од Африке, преко Париза,
Црне Горе и Атине, до Вимблдона и Беча - за само недељу дана. У разговору за Курир
Јеремић најављује нове амбициозне кораке српске дипломатије.

  

Тврдите да би Србија могла да буде председавајућа ОЕБС 2014. године. Колико је
то реално?

  

- У децембру ће се на министарском састанку у ОЕБС одлучити ко ће бити
председавајући. Мислимо да имамо јаку кандидатуру, али у ОЕБС све функционише на
бази консензуса. Прве реакције су изузетно позитивне.

  

У ком смислу?
  - Чињеница да смо један од најозбиљнијих кандидата за председавајућег ОЕБС
показује какав је дипломатски углед Србије на простору који покрива ОЕБС. Тај простор
обухвата САД, Русију, централну Азију и Европу. Наравно, све ће бити познато у
децембру.

  

Поведите Новака Ђоковића са собом и неће бити проблема.

  

- Хахаха! Не верујем да ће имати времена да путује са мном, има он своје распореде и
приоритете. Мислим да ћемо ово успети да урадимо и без њега.

  

Постоје различита тумачења у вези с договором који је постигнут с Приштином.
Говори се чак и о посредном признању Косова.
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- Договор нема никакве везе са суверенитетом Србије над Косовом, који је гарантован
нашим Уставом, али и Резолуцијом 1244 Уједињених нација. Договори о техничким
питањима који олакшавају живот становника покрајине, док год не задиру у
суверенитет, не представљају никакав проблем.

  

Чак и ако један од главних услова за пријем Србије у ЕУ буде признање Косова?

  

- Учинићемо све што можемо да испунимо критеријуме ЕУ. Оно што не можемо, наравно,
нећемо учинити. Признавање Косова је вероватно прво на листи онога што не можемо
да учинимо.

  

Баш вам се посрећило да за рођендан будете у ложи Ђоковића на финалу
Вимблдона.

  

- Не сећам се рођендана који сам лепше прославио!

  

Да ли је било још поклона?

  

- Добио сам поклон од супруге, која је била са мном. Нисам стигао да видим никога од
породице. Нолетов поклон је био најважнији.

  

(Курир)
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