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ЗВЕЧАН - Шеф тима Владе Србије за преговоре са Приштином Борислав Стефановић
рекао је данас да није испоштован договор о саставу људства на прелазима на северу
Косова који је у уторак постигнут са представницима Кфора. 

  

Стефановић се у Звечану састао са командантом Кфора Ерхардом Билером, а у паузи
разговора обратио се окупљеним Србима који дежурају код Рудара. Стефановић је
казао да су, мимо договора, на прелазе доведени Албанци цариници и представници
пограничне полиције.

  

Београд и косовски Срби траже да се на прелазе врате цариници Еулекса и припадници
Полиције Косова српске националности који су ту били пре покушаја косовских
специјалаца да преузму прелазе ка Србији на којима се није поштовала одлука Владе
Косова о забрани увоза робе из Србије.

  

Стефановић је позвао окупљене грађане да дају шансу преговарачима да реше
ситуацију, односно да дају нову шансу Билеру.

  

- Кфор не сме да буде инструментализован од владе у Приштини, они су тога свесни и то
не долази у обзир. Добро је да сте овде и да у сваком моменту можете да вратите
блокаде на пут, али апелујем на вас да то још не чините. Дајте Билеру шансу да врати
оно што је обећао синоћ - рекао је Стефановић.

  

Према његовим речима, криза се креће у правцу који жели влада у Приштини, а на
српској страни је да мудро реагује.
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Током говора Стефановића, Билер је разговарао телефоном. После завршетка тог
разговора поново је почео преговоре са Стефановићем.

  

Кфор погазио све што је договорено

  

Председник општине Косовска Митровица Крстимир Пантић рекао је новинарима после
првог разговора са Билером да је Билер данас погазио све што је јуче договорено и да
"само слуша наређења (премијера Косова) Хашима Тачија и команде НАТО".

  

- Данас нас убеђује да је то у интересу српског народа. Надам се да ће Србија овог пута
стати иза нас, јер је ово последњи тренутак да се одбрани север Косова - рекао је
Пантић.

  

На Рудару је окупљен велики број грађана, али они за сада не блокирају саобраћај.
Путем пролази велики број возила Кфора. Међу окупљенима је и владика
рашко-призренски Теодосије.

  

Што се тиче прелаза Јариње, како за "Блиц" каже један од мештана Зубиног потока,
хеликоптери Кфора успели су да спусте 16 пограничних полицајаца и тројицу цариника.

  

- Напетост је велика, полиција и цариници не желе да говоре српски. Покушаћемо да
поставимо блокаде и отерамо их - каже наш саговорник.

  

Тачи: Не одустајемо од контроле на прелазима

  

Договор око повлачења специјалаца Косовске полицијске службе постигли су јуче
косовски премијер Хашим Тачи и шеф преговарачког тима Београда Борислав
Стефановић. Тачи је, међутим, рекао да косовска влада неће одустати од намере да
успостави контролу на прелазима и додао да је то њено приоритетно питање, које не
може дуго чекати одговор.
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Око 200 Срба је и прошлу ноћ, другу за редом, провело на блокадама у месту Рударе, у
општини Звечан.

  

У северном делу Косовске Митровице, за разлику од претходних ноћи, ситуација је била
мирна. Тањугов репортер је јавио и да су Албанци из јужног дела Косовске Митровице и
синоћ долазили аутомобилима до насеља Бошњачка махала у северном делу града и
куповали бензин, иако је влада у Приштини забранила увоз робе из Србије.

  

(Блиц)
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