
Аљбин Курти: Одлука о увођењу реципрочних мера према Србији део стратегије
недеља, 31 мај 2020 18:13

Портпарол косовске владе Перпарим Круезиу изјавио је данас да је нова мера Владе
која се односи на производе из Србије донета у складу са стратегијом о постепеном
реципроцитету и на основу претходне процене примењених мера.

  

  

Круезиу је за Коссев рекао да су нове мере биле најављене још 31. марта, те да Влада
спроводи активности „у складу са временским оквиром за примену нових мера“.

  

„Нова мера је део наше намере да успоставимо пуни реципроцитет према Србији. На
основу прве одлуке одређено је да ће се одрадити процена првих мера, и на основу те
процене, нове мере биће усвојене. То је управо оно што се јуче догодило“, изјавио је
Круезиу.

  

На питање да ли ће, када и које нове мере бити примењене Перпарим Круезиу наводи
да ће јавност о свакој новој одлуци косовске владе у вези са реципроцитетом бити
благовремено обавештена.

  

Косовска влада синоћ је донела одлуку да возила са српском робом не могу на Косово
без посебне дозволе, те да је обавезно да на документима за увоз робе пише „Република
Косово“.
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Одлазећи косовски премијер Аљбин Курти саопштио је на фејсбуку да је Влада коју
предводи, поред одлуке о увођењу додатних мера реципроцитета према Србији, донела
још неколико одлука, пренео је Косово онлајн.

  

Када је у питању мера реципроцитета са Србијом, Курти наводи да је назив „Косово“
уставан, али да Србија примењује име „Република Србија“, тако да је косовска Агенција
за храну и ветерину дужна да користи назив „Република Косово“ на свим
сертификатима.

  

Такође је донета одлука поводом споразума о макрофинансијској помоћи за Косово са
Европском комисијом, који обухвата кредит од милон евра са роком отплате до 15
година, написао је Курти.

  

Видети још: 

  

Влада "Косова" усвојила одлуку о забрани увоза производа из Србије уколико на
њима није назначено "Република Косово"

  

(Фонет)
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