Ванредна конференција за новинаре министра Дачића
петак, 29. јун 2018.

Први потпредседник Владе Србије и министар спољних послова Ивица Дачић одржао је
данас ванредну конференцију за новинаре на којој је саопштио да је још једна земља
поништила признање Косова.
Министар је рекао и да ће обавестити јавност о којој земљи је реч када буде стигла
званична нота дате земље.
Шеф српске дипломатије додао је да су све земље које повлаче признање изложене
великом притиску западних земаља. Подсетио је да је прошле недеље у Србији боравио
министар спољних послова Либерије и да је предао ноту о повлачењу признања
независности Косова, што је и потврдио, у телефонском разговору, председник те земље
Жорж Веа шефу српске државе.
Министар је рекао и да њега често питају – зашто је толико битно колико земаља је
признало Косово – а да он одговара контрапитањем – ако није, што се онда ви толико
узбуђујете.
Истакао је да су у Бриселу Албанци тражили да Србија престане са својим активностима
на лобирању за повлачење признања.
"Обишао сам пола света, а земље не могу да нађу папире о признању. Чуде се и не знају
када је ко признао Косово", казао је он.
С тим у вези, министар Дачић је показао ноту добијену од Сао Томе и Принципе, која
датира од 7. јануара 2013. године у којој се каже да председник Републике у складу са
својим надлежностима које има изјављује да Демократска Република Сао Томе и
Принципе није спровела поступак признања суверености Косова.
Министар Дачић је указао да постоји нота о повлачењу признања Косова од Суринама од
30. октобра 2017, затим од Гвинеје Бисао од 21. новембра 2017, Бурундија од 15.
фебруара и Либерије од 20. јуна.
Такође је подвукао да "ствар" није никако готова око признања Косова, рекавши да

1/2

Ванредна конференција за новинаре министра Дачића
петак, 29. јун 2018.

најјаче земље света, не рачунајући западне, нису признале Косово, а међу њима и четири
из ЕУ.
Захвалио је председнику Србије Александру Вучићу што подржава ове активности,
додајући да су оне од кључног значаја за нашу преговарачку позицију, јер показују да
ствар није изгубљена. Србија је, према његовим речима, спремна на компромис и позвао
оне који критикују да изађу са тим шта би био договор или компромис.
Министар Дачић је изнео очекивање да ће у наредних неколико месеци број земаља које
су признале Косово пасти испод 100, додајући уједно да је 116 које Приштина наводи као
земље које су их признале – "фатаморгана".
Нагласио је и да је важна активност лобирање, будући да Косово може да се кандидује за
чланство у УН, што Русија може да спречи ветом. У сваком случају сваки глас је битан,
нагласио је шеф српске дипломатије.
{joomplucat:1529 limit=7|columns=1}

2/2

