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Дијалог Београда и Приштине на највишем нивоу наставио се у Охриду под окриљем
Европске уније, а у фокусу састанка је финализација Имплементационог анекса
Споразума о путу ка нормализацији односа Kосова и Србије. Председник Србије
Александар Вучић и премијер Kосова Аљбин Kурти састали су се, одвојено, са високим
представником ЕУ за спољну политику и безбедност Жозепом Борелом и специјалним
представником ЕУ за дијалог Београда и Приштине Мирославом Лајчаком, а нешто пре
15:30 почео је трилатерални састанак.

  

  

Председник Србије Александар Вучић и премијер Kосова Аљбин Kурти усмено су се
сагласили са тим споразумом на претходном састанку, 27. фебруара у Бриселу, али је,
према речима шефа европске дипломатије Жозепа Борела, остало да се договоре о
мапи пута за његову примену.
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Председник Србије Александар Вучић прво се састао са премијером Северне
Македоније Димитром Kовачевским. Македонски премијер разговарао је и са Аљбином
Kуртијем, као и са високим представником ЕУ Жозепом Борелом и специјалним
представиком ЕУ за дијалог Београда и Приштине Мирославом Лајчаком.

  

Извештај о данашњим преговорима Вучића и Kуртија требало би да буде разматран на
заседању Европског савета 23. и 24. марта.

  

Габријел Ескобар: Вечерас постигнут тежак, али неопходан договор Београда и
Приштине

  

Специјални изасланик САД за Западни Балкан Габријел Ескобар изјавио је да је
вечерас постигнут тежак, али неопходан договор Београда и Приштине.
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Рекао је да је постигнут тежак али неопходан договор и да то отвара врата европским
инеграцијама.

  

„Без помоћи нашег савезника Северне Македоније ово се не би могло организовати. Ово
је само још један пример тога како је она поуздани партнер САД и Европској унији да
постигне регионалну стабилност. Честитам обема странама што су постигле тежак, али
неопходан договор, да би се остварио миран однос. То сада отвара врата бољим и већим
евроинтеграцијама. Ценим велики труд и посао који су урадиле наше европске колеге.
САД обећавају да ће помоћи у имплементацији споразума“, рекао је он у Охриду.

  

Жозеп Борељ: Косово и Србија се договорили о анексу спровођења споразума о
путу ка нормализацији односа, и да спроведу све чланове споразума без одлагања

  

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбедност Жозеп Борељ изјавио је после
нове рунде дијалога Београда и Приштине на највишем нивоу у Охриду да су се Косово и
Србија договорили о анексу спровођења споразума о путу ка нормализацији односа.
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  Борељ је рекао да је ради имплементације члана 7 споразума Косово пристало  одмах, ито „стварно одмах“ на преговоре у оквиру дијалога о успостављању аранжамана игаранција да би се обезбедила одговарајућа самоупарава за спрску заједницу на Косову.  Високи представник за спољну политику ЕУ Жосеп Борељ рекао је новинарима да су сеобе стране после јако тешких разговора сагласиле о анексу споразума о путу канормализацији односа.   У оквиру анекса обе стране су се сложиле да спроведу све тачке спразума и безодлагања, наводи Борељ.  Борељ је навео да је данас био циљ да се постигне договор о томе како спровестиспоразум са прошлог састанка у Бриселу 27. фебруара. "Данас је на столу било како ћебити спроведен, шта и до када треба урадити, ко и на који начин".  После 12 сати разогвора иамамо споразум који треба да спрведемо, сагласили су се оанексу споразума о путу ка нормализацији односа. У оквиру анекса обе стране су сесложиле да спроведу све тачке спразума и без одлагања, нагласио је Борељ.    We have a deal    Kosovo and Serbia have agreed on the Implementation Annex of the Agreement on the path tonormalisation of relations    The parties have fully committed to honour all articles of the agreement and implement theirrespective obligations expediently and in good faith. pic.twitter.com/p3CUBdcd8A  — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 18, 2023    Преговори су били јако тешки, састајили смо се у различитим форматима. Премањеговим речима, ради реализације члана 7, Приштина се сложила да одмах "спроведеаранжмане и гаранције како би се обезбедила нека самоуправа за Србе".  Истакао је и да су се обе стране сложиле и о декларацији о несталима, које је, како јерекао, хитно питање.  Стране се нису сложиле о детаљнијем предлогу. Приштина није била фклексибилна, аБеоград је изјавио да неће потписати, па смо дали неклико креативних предлога што сетичее потписивања, навео је Борељ.  "Анекс и споразум се сматрају прихваћеним, а текст ће бити објављен у саопштењуСлужбе за спољне послове ЕУ", рекао је шеф дипломатије ЕУ.  Приштина се сложила да одмах крене у процес формирања ЗСО  Европски комесар за спољну политику и безбедност Жозеп Борељ рекао је да сеПриштина сложила да одмах са европским партнерима спроведе аранжмане који бидовели до неке  самоуправе за српску заједницу.  
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  Вучић: Некакав договор постигнут, ништа нисам потписао, сутра ћу грађанимапредставити сваку тачку  Председник Србије Александар Вучић, изјавио је после састанка у Охриду, да је некакавдоговор постигнут, да је договорено неколико тачака које ће постати саставни деопреговарачког оквира и једне и друге стране. Под одмах је наведено да се иде у процесформирања ЗСО, рекао је. Рекао је да ће грађинима сутра (у недељу) представититачке, а од понедељка ће примати на консултације представнике парламентарних група"па да се договоримо да ли идемо са неким општим актом у парламент или не". Умесецима пред нама је озбиљан посао, рекао је Вучић, који је истакао да ће европски путСрбије зависити од имплементације.     Sporazum je postignut još ranije.  Dogovoren je aneks o sprovođenju  Đavo je u tajmingu.  — Zoran Lutovac (@ZoranLutovac) March 18, 2023    $bp("videoBox-1265194",{"id":"34612","width":"520","height":"293","video":"1265194","autoplay":0,"shared":true});  Вучић је казао да ће Европски савет на путу „који је дугачак“ процењивати колико је коурадио из имплементационог плана. Цениће се независно за сваку од страна шта јеурадила, додао је.  Рекао је да је стављена као приоритетна обавеза формирања ЗСО у складу сапретходно постигнутим споразумима у оквиру дијалога. И због тога сам задовољан,рекао је и додао да ће се још говорити о несталим особама и другим стварима.    Додао је да ни данас није потписао ништа и навео да ће се имплементациони планнадограђивати. „Обојица смо на различите начине ставили до знања шта су његове ишта су наше црвене линије, мислим да смо направили један добар помак у конструктивнојатмосфери и да ћемо кренути нешто да радимо. Наравно није био неки Дан Д али је биоОК дан“, навео је.  
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  А ако ми будемо желели да напредујемо на европском путу, наш напредак ће битицењен и кроз то колико и шта ћемо да урадимо по питању имплементације овог о чемусам вам говорио, казао је.  Како је рекао, разговор је био пристојан.  Новинари чекају обраћање Бореља  После завршених разговора у Охриду, новинари чекају обраћање европског комесара заспољну политику и безбедност Жозепа Бореља.  

  Завршени разговори у Охриду  После готово 12 сати завршени су разговори у Охриду.  Портпарол ЕУ Петер Стано потврдио је на свом Твитер налогу да су састанци завршении да ће се Жозеп Борељ кратко обратити новинарима.  Loading...   Twitter embed code generator   .twit2{height:221px;width:211px;} #favimg{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important} #twittwit{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important}  Почео дванаести сат разговора  Разговори ушли у дванаести сат, очекује се обраћање учесника.  Разговори у Охриду ушли у десети сат  Трилатерални састанак још увек траје, разговори у Охриду ушли у десети сат.      $bp("videoBox-1265107",{"id":"34612","width":"520","height":"293","video":"1265107","autoplay":0,"shared":true});  "Охридски маратон": Извештачи нестрпљиви, разговори улазе у осми сат...  Расте нестрпљење међу више од стотину акредитованих медија да сазнају каконапредују разговори који се одржавају у оближњој вили Биљана.  Стижу повремено различите информације из Куртијевог и Вучићевог кабинета, али јеизвесно да разговори улазе у осми сат... Охридски маратон, кажу неке колеге, а јављарепортерка Н1.  После паузе настављен трилатерални састанак  Завршен први део трилатералног састанка председника Александра Вучића и АљбинаКуртија са европским посредницима. После паузе, разговори су настављени.  Борељ ће се после састанка обратити медијима     $bp("videoBox-1265036",{"id":"34612","width":"520","height":"293","video":"1265036","autoplay":0,"shared":true});  Високи представник Европске уније за спољну политику и безбедност Жозеп Борељобратиће се медијима после данашње рунде дијалога Београда и Приштине у Охриду иобавестити их о резултату разговора, али неће одговарати на питања, изјавио јепортпарол ЕУ Петер Стано.     $bp("videoBox-1265006",{"id":"34612","width":"520","height":"293","video":"1265006","autoplay":0,"shared":true});  Он је рекао да се ради о "уобичајеној пракси", каква се спроводила после сваке рундедијалога у Бриселу.  Стано је изјавио да не зна када ће данашњи састанци бити завршени.  Почео састанак Kурти - Вучић  У Охриду је почео трилатерални састанак председника Србије Александра Вучића икосовског премијера Аљбина Kуртија, са званичницима ЕУ - високим представником заспољну политику и безбедност Жозепом Борељом и специјалним представником задијалог Мирославом Лајчаком  
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  Почео трилатерални састанак  У Охриду је почео трилатерални састанак председника Александра Вучића и премијерапривремених приштинских институција Аљбина Куртија, са званичницима ЕУ - високимпредставником за спољну политику и безбедност Жозепом Борељом и специјалнимпредставником за дијалог Мирославом Лајчаком.  Борељ ће се после састанка обратити медијима  Високи представник Европске уније за спољну политику и безбедност Жосеп Борељобратиће се медијима после данашње рунде дијалога Београда и Приштине у Охриду иобавестити их о резултату разговора, али неће одговарати на питања, изјавио јепортпарол ЕУ Петер Стано.  Он је рекао да се ради о "уобичајеној пракси", каква се спроводила после сваке рундедијалога у Бриселу.  Стано је изјавио да не зна када ће данашњи састанци бити завршени.  Kурти и Ескобар разговарали о значају и очекивањима од састанка  Премијер Kосова Аљбин Kурти сусрео се у Охриду са специјалним изаслаником САД заЗападни Балкан Габријелом Ескобаром и разговарали су о значају и очекивањима одсастанка на високом нивоу између Приштине и Београда.  Из владе Kосова је саопштено да се Kурти захвалио Ескобару за његову и сталнуподршку САД у процесу дијалога, наглашавајући посвец́еност и конструктиван приступвладе Kосова овог викенда и током целог процеса.  Столтенберг: Очекујем од лидера две стране да буду конструктивни и да остваренапредак  Генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг изјавио је да су преговори Београда иПриштине под окриљем ЕУ у Охриду важни и да од лидера две стране очекује да будуконструктивни и да остваре напредак.  "Очекујем од председника Србије Александра Вучића и премијера Kосова АљбинаKуртија да буду конструктивни и да остваре напредак. Ово је кључно за трајнустабилност и европску и евроатлантску будућност региона", навео је Столтенберг наТвитеру.  Столтенберг је додао да Мисија KФОР, предвођена НАТО-ом, "наставља да ради натоме да Kосово буде стабилно и мирно".  Завршени билатерални састанци  Европски званичници завршили су одвојене састанке са Александром Вучићем иАљбином Куртијем у Охриду, а очекује се почетак трилатералног састанка.  Састанку који воде шеф евродипломатије Жозеп Борељ и изасланик ЕУ за дијалогКосова и Србије Мирослав Лајчак у својству посматрача присуствује и специјалниизасланик САД за Западни Балкан Габријел Ескобар.  Скуп прате бројне новинарске екипе које у медија центру у Охриду током поподневаочекују обраћања учесника данашњег дијалога.  Почео састанак Бореља и Лајчака са Куртијем  У Охриду је почео састанак високог представника ЕУ за спољну политику и безбедностЖозепа Бореља и специјалног представника ЕУ за дијалог Београда и ПриштинеМирослава Лајчака са премијером привремених приштинских институција АљбиномКуртијем.  Претходно се са Борељом и Лајчаком састао председник Србије Александар Вучић.Након састанка Бореља и Лајчака са Куртијем, предвиђен је трилатерални састанак.       $bp("videoBox-1264922",{"id":"34612","width":"520","height":"293","video":"1264922","autoplay":0,"shared":true});  Почео састанак Вучића са Борељом и Лајчаком  У Охриду почео састанак председника Србије Александра Вучића, високогпредставника ЕУ за спољну политику и безбедност Жозепа Бореља и специјалногпредставника ЕУ за дијалог Београда и Приштине Мирослава Лајчака.  Борељ: Очи ЕУ и Западног Балкана данас упрте у Охрид  Високи представник Европске уније за спољну политику и безбедност Жозеп Борељизјавио је да су очи ЕУ и Западног Балкана данас упрте у Охрид.  
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Охрид: Завршен састанак европских званичника са Александром Вучићем и Аљбином Куртијем о имплементацији француско-немачког споразума. Вучић: Некакав договор постигнут. Ништа нисам потписао. Сутра ћу грађанима представити сваку тачку
недеља, 19 март 2023 08:55
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  "Након интензивне шатл дипломатије између Београда и Приштине, са председникомСрбије и Аљбином Куртијем разговараћемо о имплементацији анекса - саставном делуСпоразума на путу нормализације односа", написао је Борељ на Твитеру.  Вучић се састао са Ковачевским  Председник Републике Србије Александар Вучић састао се у Охриду, где ће битиодржан састанак на високом нивоу у оквиру дијалога Београда и Приштине, сапредседником Владе Републике Северне Македоније Димитром Ковачевским.  

  "Захвалио сам пријатељу Димитру Ковачевском на томе што, као добар домаћин, желида допринесе конструктивном наставку дијалога", написао је Вучић на Инстаграм налогу.  Ковачевски се претходно састао са премијером привремених приштинских институцијаАљбином Куртијем, као и са високим представником ЕУ за спољну политику ибезбедност Жозепом Борељом и специјалним представником ЕУ за дијалог Београда иПриштине Мирославом Лајчаком.  Вучић стигао у Охрид  Председник Србије Александар Вучић стигао је у Охрид, где ће данас бити одржансастанак на високом нивоу у оквиру дијалога Београда и Приштине.  (Н1, РТС)  
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