
Ивица Дачић: Прекид кампање за повлачење признања "Косова" не може бити компромис за укидање такси
четвртак, 23 јануар 2020 17:04

 БЕОГРАД - Притисак на Приштину треба да буде много јачи да би они укинули таксе и
ту би помоћ САД била најкориснија, изјавио је данас министар спољних послова Ивица
Дачић, коментаришући посету изасланика Ричарда Гренела Приштини, додајући да
прекидање кампање за повлачење признавања самопроглашене независности Косова
не може бити компензација за укидање антицивилизацијских такси.

  

Дачић је новинарима у Скупштини, где на седници Одбора представља годишњи
извештај о раду Министарства спољних послова, казао да појачано интересовање
америчких представника да се одблокира "заробљени" дијалог може само да нас радује.

  

  

Навео је и да је председник Србије Александар Вучић поздравио тај ангажман и
подсетио да је став Београда исти као раније, а то је да дијалог може и треба да се
настави, али да пре тога треба да буду укинуте антицивилизацијске таксе које, и поред
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многих осуда, нису укинуте већ дуже од годину дана.

  

"Међутим, то су наша добра очекивања, реалност је вероватно много другачија у
Приштини у овом тренутку и то ће све зависити умногоме од тога да ли ће и када бити
формирана нова Влада", казао је министар.

  

Дачић истиче да је веома важно да Србија буде конструктивна и да сви виде да није
извор проблема, већ да су узроци свих проблема једнострани потези Приштине који се
понављају из године у годину.

  

Како каже, таксе на робу из централне Србије и БиХ нису једини случај и у том смислу
подсећа да су у Приштини донели одлуку и о трансформацији безбедносних снага у
оружане, што је супротно Резолуцији 1244 Савета безбедности Уједињених нација.

  

Наводи и да разговори са Гренелом неће бити лаки, јер се сви актери и даље налазе на
супротним странама.

  

Међутим, како наводи, добар је знак што Американци показују вољу да се реше те
ствари и то је велика промена.

  

Како је објаснио Дачић, Америка није променила свој став према независности Косова,
али је промењен њихов приступ који је раније, док су на челу САД били Бил Клинтон и
Барак Обама, био дефинисан тако да Србија мора да прихвати независност Косова.

  

"Сада је ситуација другачија, они дају простор за постизање компромиса, односно
отварају могућност за постизање компромиса и хоће да учествују у томе на
конструктиван начин, не вршећи притисак само на Београд, као раније", казао је шеф
српске дипломатије.

  

Одговарајући на питање шта ће урадити уколико Гренел затражи да се прекине
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кампања повлачења признања независности Косово, Дачић каже да се нада да то значи
да ће и они да обуставе кампању за признавање независности Косова, јер на свакој
седници СБ УН представници САД позивају све земље да признају Косово.

  

"Председник Вучић је то јасно дефинисао, он је рекао да смо ми спремни на преговоре,
али да то подразумева мораторијум са свих страна, а не да само Србија треба да
престане да ради на заштити својих националних интереса", казао је шеф српске
дипломатије.

  

Додаје да истовремено Албанија ради на фаворизовању да све земље признају Косово,
исламске земље на Исламској конференцији доносе декларацију где позивају све земље
да признају Косово, велике силе и даље позивају све да признају.

  

"И сада је проблем што једна мала Србија штити своје националне интересе", истакао је
Дачић и приметио да то није коректан приступ, а нарочито није добро то повезивати са
таксама, које су антицивилизацијска мера.

  

"Никаква компензација за укидање такси не може да буде са наше стране прекидање
кампање за повлачење признања. Ми смо спремни да сви имамо мораторијум, али само
Косово не жели ту врсту договора", закључио је шеф српске дипломатије.

  

Билатерални сусрет Дачић Боцан-Харченко

  

БЕОГРАД - Први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије
Ивица Дачић примио је данас амбасадора Руске Федерације у Београду Александра
Боцан-Харченка.

 3 / 4



Ивица Дачић: Прекид кампање за повлачење признања "Косова" не може бити компромис за укидање такси
четвртак, 23 јануар 2020 17:04

  Разговарано је о активностима и плановима за даљи развој билатералне сарадње унаредном периоду, са посебним акцентом на предстојеће одржавање седницеМеђувладиног комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу, којим сасрпске стране копредседава министар Дачић, а које је планирано да се одржи у Казању,у марту ове године.  Први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачићје честитао руској страни формирање нове Владе и изразио најбоље жеље за напредаки благостање братске Русије.  Изразио је посебно задовољство поводом реизбора на функцију у Влади РускеФедерације, свог колеге, министра иностраних послова Сергеја Лаврова, коме је учеститки урученој амбасадору Руске Федерације, пожелео успех на личном ипрофесионалном плану.  "Уверен сам да ћемо, полазећи од вишевековног пријатељства наших братских народа иобостране спремности за унапређење свих видова сарадње наших земаља, која сеодликује високим нивоом стратешког партнерства и блискости, и даље заједничкирадити у интересу просперитета Републике Србије и Руске Федерације. Желим даистакнем да су наши бројни сусрети и пријатељска, отворена и конструктивна сарадња упротеклом периоду допринели убрзаном развоју и продубљивању односа између двеземље у свим областима. Посебно желим да, још једном, изразим захвалност за доследнуподршку Руске Федерације у решавању питања Косова и Метохије и очувањутериторијалног интегритета и суверенитета Републике Србије, као и за помоћ удипломатској борби коју наша земља води у циљу изналажења мирног и обостраногприхватљивог решења тог питања", наводи се у честитки министра Дачића министруспољних послова Руске Федерације Лаврову.  Видети још:  Ричард Гренел: Косово треба да укине таксе, а Србија да заустави кампању повлачењапризнања косовске независности  (РТВ-Танјуг)  
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