
Интервју амбасадора О. Антића објављен од стране „Лузе“ 
 

Главна португалска новинска агенција „Луза“ објавила је дана 14. марта 2018. 

интервју са амбасадором Р. Србије у Португалији Оливером Антићем. Текст у 

преводу на српски гласи: 

Лисабон, 14. март (Луза) – Амбасадор Србије у Лисабону рекао је за Лузу да  

у погледу Косова све опције остају отворене, али да зависе од међународних 

односа и „разборитости“ обе стране. 

"Ситуација је сложена, у овом тренутку имамо чак и различит приступ САД и 

Велике Британије. У таквој ситуацији све су опције отворене. Све зависи од 

међународних односа, али, можемо да кажемо, и од разборитости обе стране, 

рекао је за Лузу амбасадор Србије, Оливер Антић. 

 "Покушавамо да покажемо свима, нарочито Европи, али и САД, да је наш 

приступ мирољубив, уравнотежен, а да је приштински приступ апсолутно 

неприхватљив, изјавио је дипломата, који је докторирао на Универзитету у 

Београду 1983, уз дугу академску каријеру. 

"Са овим потпуно неразумним наметима, новом платформом, према којој 

(косовски Албанци) добијају сва права а срби нити једно, при чему ми треба да 

још и платимо за њихову сецесију. То нема нигде на свету, рекао је. 

Новембра 2018, власти косовских Албанаца увеле су 100% таксе на све 

производе из Србиеј и Босне, оптужујући Београд да спречава њихов приступ 

међународним институцијама. 

Ранија српска покрајина Косово, са већинском албанском популацијом 

муслиманске вере, једнострано је прогласила независност 2008. – после оружаног 

сукоба (1998-1999), који је укључио и интервенцију НАТО против Србије – коју 

Београд никада није признао. 

Насупрот томе, САД и већина западних земаља признале су независност 

Косова, где стотине хиљада православних Срба и даље живе, док Русија, Кина и 

чак пет држава ЕУ то нису учиниле. 

У суботу, Дејвид Хејл, државни секретар за политичке односе САД, посетио 

је Приштину како би придобио локалне власти да укину стопроцентне таксе, као 

услов за наставак директних преговора, под посредништвом ЕУ, који су 

блокирани већ неколико месеци. 



"САД имају снажан утицај на наведене приштинске власти. Заправо, оне 

морају да послушају америчка наређења ", рекао је Оливер Антић. 

"Међутим, недавно су (косовари) заузели неке ставове који су разочарали 

Американце. Они покушавају да избегну неке савете који долазе од САД, а 

можемо рећи да су то више него савети, што је изазвало незадовољство“, додао 

је. 

Косовски премијер Рамуш Харадинај се недавно оглушио о позиве САД да 

суспендује намете и изјавио да ће они бити укинути  тек када Београд призна 

косовску независност и допусти им интеграцију у међународне организације. 

Као одговор, Србија је изјавила да неће присуствовати преговорима са 

посредништвом ЕУ све док се не укину стопостотни намети. Паралелно са тиме, 

Брисел наводи да процес приступања Београда и Приштине Унији, зависи од 

нормализације њихових међусобних односа. 

"Мислиом да су САД виделе шта ми чинимо а шта чине косовари. Приштина 

не може да ради то што ради Америци. Дакле, можемо рећи, да и Вашингтон, 

полако, мења свој приступ. Он се наравно не може променити за једну ноћ", 

изјавио је дипломата.  

"Приштина је свесна да ако буде остављена сама, то ће бити крај тзв. косовске 

управе...То све не може бити брзо, али има неких назнака да уз притисак запада 

на Приштину, нарочито САД, можда отприлике до краја године буде неких 

промена у односу на садашњи status quo", рекао је. 

Уз блокирање преговора, косовски парламент је прошле недеље усвојио и 

платформу за прегховоре која укључује међусобно признање и искључује сваку 

промену садашњих граница, што није добро примљено у Београду. 

Ослањајући се на своју специјализацију у области права, српски амбасадор је 

навео све међународне резолуције и одлуке које које иду против косовске 

независности, али није искључио могућност споразума. 

"Нисам сигуран, али и наши званичници често наводе да се не може добити 

све. То једноставно није могуће ни са становишта права нити морала (напомена: 

у смислу да све добије једна страна а друга ништа). Отуда нисам сигуран шта 

будућност доноси ", признао је. 

 Дакле, нема сумње да пројекат „Велике Албаније“, који укључује 

уједињавање свих територија са албанском већином на Балкану (Албанија, 

Косово и Северна Македонија) и даље остаје активан. 



"То је стари циљ. Већ нема границе између Косова и Албаније, а оне нису 

чланице ЕУ. Они, наравно, стварају нову валику Албанију. Но, Европа и САД 

морају да виде шта Албанци раде. Иначе, они увек одбаце обавезе које су 

потписали", навео је.  

"Потписали су спортазум о формирању Заједнице српских општина на 

Косову, али нису допустили да она буде формирана и стално блокирају 

преговоре", рекао је. 

Међутим, српски амбасадор такође констатује да је понашање Приштине 

повезано и са тиме да су лидери косовских Албанаца преварно поступили и са 

становишта исламског права, као неверници, атеисти, ал Илхад.  

"На Косову власт држе ал-Илхад, они не иду у џамије, јер су атеисти. Када је 

председник Турске (Реџеп Таип Ердоган) био на Косову, питао је Хашима Тачија 

и остале да ли иду у џамије, а одговор је био не ", констатовао је г. Оливер Антић. 

"Отуда, неке исламске земље починиле су грех против ислама помажући ал-

Илхад, несвесне да помажу атеисте. Ово је важно подвући, јер су неке арапске и 

исламске земље уопште, биле преварене од стране косовских власти и зато су 

починиле грех са становишта исламског права“, навео је. 

 


