Без подршке Русије не може се доћи до било каквог решења између Београда и Приштине
уторак, 21. август 2018.

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић
састао се данас у Сочију са министром спољних послова Руске Федерације Сергејем
Лавровим.
„Велико ми је задовољство да се срећем са својим колегом и пријатељем Сергејем
Лавровим. Са радошћу још једном можемо да констатујемо да су односи Србије и Руске
Федерације на веома високом нивоу, да су то односи стратешких партнера. О томе говори
и значајан јубилеј који прослављамо ове године а то је - 180 година успостављања
дипломатских односа.
Желим да захвалим председнику Путину и министру Лаврову на безрезервној подршци
коју нам пружају када је реч о интересима Србије. Без подршке Русије ми не би могли да
одбранимо наше националне интересе и наш територијални интегритет. Србија ће са
своје стране, исто тако, пружати подршку Русији. Србија се није придружила, нити ће се
придружити, санкцијама против Русије и руског народа.
Нама је важна подршка Русије, у том смислу и председник Вучић и ја редовно
информишемо руско руководство о току дијалога са Приштином.
Као што је и Сергеј рекао, албанска страна није испунила ништа од договора. Ми желимо
да се направи компромис, да се дође до договора али очигледно је да постоје двоструки
стандарди, а нарочито на западу, који Приштини гледају кроз прсте када је реч о њиховим
обавезама.
Ми ћемо и у наставку дијалога бити у тесној вези са Руском Федерацијом јер сматрамо да
се без подршке Русије не може доћи до било каквог решења.
Дошло је и до промене код неких земаља на западу које данас ипак дозвољавају да се
прича о неком компромисном решењу, а раније су говориле да је то питање решено.
Ми се припремамо за посету председника Путина, то је за нас догађај од прворазредног
значаја, а пре тога биће одржана седница Мешовитог комитета за сарадњу.
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У сваком моменту можемо једни друге да контактирамо, информишемо, замолимо и то је
доказ и одраз једног великог пријатељства које постоји", рекао је на заједничкој
конференцији за новинаре шеф српске дипломатије.
Шеф руске дипломатије констатовао је да косовски Албанци већ годинама не испуњавају
споразуме са Србијом постигнуте уз посредовање Европске уније и поручио да ЕУ мора
да утиче на Косово.
„Ми запажамо конструктиван став Београда у разговорима са Приштином под
посредством Европске уније. Међутим, исту ствар не можемо да кажемо у вези са ставом
косовских Албанаца. Они нису испунили споразуме који су постигнути пре много година",
нагласио је Лавров.
Министар Лавров истакао је да су у току припреме за посету руског председника
Владимира Путина Србији.
„Српски председник Александар Вучић позвао је руског председника Владимира Путина
да посети Србију. Припреме за овај састанак су тренутно у току", нагласио је Лавров.

{youtube}zSYfQNfMDYc{/youtube}

{youtube}Sb5uzR7wGXY{/youtube}
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{youtube}6FaiHhP-G5Q{/youtube}
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