
Вук Јеремић: Учешће на Кроација самиту отказано због непоштовања договора
четвртак, 09 јул 2009 15:58

БЕОГРАД – Шеф српске дипломатије Вук Јеремић изјавио је данас да је отказао учешће
на Кроација самиту у Дубровнику, јер Хрватска није поштовала договор о формату
учешћа представника Србије и Косова.

  

У изјави агенцији Бета, он је истовремено навео да Србија, упркос низу отворених
питања, жели најбоље могуће односе са Хрватском.

  

„Са организатором Кроација самита је направљен прецизан договор око формата
учешћа делегације Србије као и представника привремених институција из Приштине.
Хрватска страна је у последњем тренутку изграла тај договор и на моју велику жалост,
ми нисмо имали избора осим да откажемо наше учешће у Дубровнику”, рекао је Јеремић
у телефонској изјави за Бету.

  

Поводом изјава о Косову председника Хрватске Стјепана Месића, јуче у Стразбуру,
Јеремић је рекао да „изјаве да Срби треба још да уче, као и да се одрекну Косова,
представљају увреду и мешање у унутрашње ствари” Србије.

  

Додао је, међутим, да Србија жели „најбоље могуће односе са Хрватском и поред тога
што имамо велики број отворених питања”.

  

„Наставићемо да у најбољој намери чинимо све да их решимо у сарадњи са владом у
Загребу”, рекао је Јеремић.

  

Интернет портал Хрватске радиотелевизије пише да шеф српске дипломатије Вук
Јеремић, као ни српска делегација неће учествовати на Кроација самиту 2009. који
вечерас почиње у Дубровнику, јер Јеремићу није омогућено да говори на отварању
скупа.

  

Према наводима ХРТ-а, Јеремићу није допуштено да говори на уводном отварању него
сутра, што је он одбио.
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Наводи се да је Јеремић желео да говори на отварању Самита заједно с хрватском
премијерком Јадранком Косор, председником мађарске владе Гордоном Бајнаијем,
замеником америчког државног секретара Џејмсом Стајнбергом и министром спољних
послова Шведске Карлом Билтом.

  

Министарство спољних послова Хрватске је његов захтев одбило, јер сматрају да говор
српског министра, због ранга званичника који говоре на отварању самита, не би био
примерен. ХРТ наводи да су у обзир узете и Јеремићеве изјаве у којима је оптужио
Хрватску за етничко чишћење.

  

Јеремић је на самит требало да дође уместо премијера Мирка Цветковића, који је био
спречен.

  

Премијер Косова Хашим Тачи и министар иностраних послова Скендер Хисени
учествоваће на Кроација самиту који почиње вечерас у Дубровнику, јављају приштински
електронски медији.

  

Позиве за учешће на самиту у Дубровнику званичници Косова добили су, како се наводи,
од премијера, односно министра иностраних послова Хрватске.

  

На скупу учествују високи званичници земаља региона, ЕУ, САД и Канаде.

  

Шеф српске дипломатије Вук Јеремић рекао је данас за Бету да је отказао учешће на
Кроација самиту јер је Хрватска „у последњи час изиграла договор о формату учешћа
представника Србије и привремених институција Косова”.

  

(Бета)
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