Александар Вулин: Србија спремна за разговоре о Косову и Метохији
уторак, 02 октобар 2012 10:30

Београд - Директор владине Канцеларије за Косово и Метохију Александар Вулин
изјавио је јутрос да ће разговори о Косову бити технички, а не политички и да би у њима
требало да буде речи о електроенергетској ситуацији и телекомуникацијама.

Вулин је нагласио да се Србија не одриче Косова и Метохије, да је против сваког насиља
у покрајини и да је спремна за разговоре о Косову и Метохији.

Он је, гостујући на ТВ Пинк, истакао да се за разговоре о Косову и Метохији чека друга
страна, "јер су преговори двосмерна улица".

Вулин је рекао да садашња влада, за разлику од претходне, има добру комуникацију са
Србима на Косову и да се са њима редовно договара и усаглашава.

"Неће бити преговора, ни платформе ако Срби са Косова не кажу шта о томе мисле",
најавио је Вулин.

Вулин, који је јуче боравио на Косову и Метохији, рекао је да Срби живе паклено тешко,
да њихове тешкоће нису само економске, да је суштинска тешкоћа насиље у покрајини, а
да је највећи проблем безбедност.

Он је истакао да се Србија труди да реши проблеме економије, докумената, деце која
иду у школу, њиховог превоза, снабдевања струјом на северу Косова током предстојеће
зиме.
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Вулин је казао да "не постоји ни нелегални ни легални прелази на простору Косова и
Метохије, постоји наша покрајина која је под привременом управом међународне
заједнице по Резолуцији 1244".

Он је истакао да је ПДВ на Косову и Метохији укинут одлуком владе, а не одлуком Срба
који траже да се врате у оквир ПДВ-а, да плаћају царине, порезе и струју, али да буду у
својој држави и да је он за то да се поново уведе ПДВ.

Вулин је рекао да се косовски додатак редовно исплаћује свима који раде у јавним
предузећима на Косову и Метохији, али да је у тој области нужна реформа.

Косовски додатак требало би исплаћивати не само онима који раде у тим институцијама,
већ свима који живе на простору Косова и Метохије, казао је Вулин.

(Танјуг)
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