
Бајрам Реџепи: Полиција Косова ће одузимати документа Србије
четвртак, 07 јул 2011 16:34

ЧАГЛАВИЦА - Министар унутрашњих послова Косова Бајрам Реџепи рекао је данас да
нова документа МУП-а Србије (личне карте, возачке дозволе и регистарске таблице) не
важе на Косову и да тамошњи полицајци имају обавезу да их одузимају.

  

Реџепи је за КиМ Радио из Чаглавице потврдио да су претходних дана полицајци
одузимали документа Србије, сходно раније усвојеној уредби косовске владе.

  

Према његовим речима, Срби морају да, уместо српских биометријских личних карти,
изваде косовске.

  

"Биометријске личне карте Срби ће морати да мењају, морају да се укину српске. Србија
признаје косовске личне карте и сада нема разлога да их не изваде", казао је Реџепи.
Косовски министар је навео да до 1. новембра Срби могу да користе старе регистарске
таблице са ознакама градова Косова.

  

"Ове старе таблице, са ознакама градова Косова, мораће да се промене КС таблицама с
којима ће грађани моћи слободно да се крећу и у Србији и на Косову", казао је Реџепи.

  

Према његовим речима, документа Србије нису легална јер их издају српске паралелне
институције на Косову.

  

"Најкасније до 1. новембра све паралелне институције морају да се укину и сви регистри
и књиге прелазе у надлежност Косова. Не могу постојати по две институције које издају
документа на истој територији", рекао је Реџепи.
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На питање зашто се, иако су преговарачки тимови Београда и Приштине постигли
договор о слободи кретања, Србима одузимају документа, он је навео да спровођење
тих споразума још није почело. Преговарачки тимови Београда и Приштине постигли су
2. јула у Бриселу договоре о слободи кретања и размени копија матичних књига.

  

Шеф тима Владе Србије Борислав Стефановић рекао је након договора да Србија не
признаје косовска документа, али да ће грађани Косова у централну Србију моћи да уђу
уз личну карту, уз коју ће им бити издаван посебан сертификат који ће морати да
користе док су на територији Србије. Исто важи и за косовске возачке дозволе.

  

Такође, грађани Косова неће у централну Србију моћи да уђу возећи аутомобиле са
регистарским таблицама са ознакама РКС јер оне имају државни грб Косова. У
централну Србију моћи ће да уђу они са таблицама са ознакама КС које Београд сматра
статусно неутралним. Стефановић је још казао да договори не значе да ће Србија
одустати од било које државне ингеренције на Косову.

  

(Курир)
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