
Борислав Стефановић: Приштина настоји да једнострано промени договор са Београдом
четвртак, 07 јул 2011 15:21

Шеф тима Владе Србије за дијалог са Владом Косова Борислав Стефановић рекао је
данас да Приштина у последња два дана настоји да "једнострано измени реалност на
Косову" и договор које су две стране постигле уз посредство ЕУ.

  

- То се ради из унутрашње-политичких потреба Приштине... - да смире своју јавност због
доста негативних елемената договора по њих. У нашем договору апсолутно нигде не
постоји могућност да Србија престане да врши своју функцију на Косову и Метохији,
нити ћемо ми то учинити - рекао је Стефановић за агенцију Бета.

  

Стефановић је одбацио тврдње косовског министра унутрашњих послова Бајрама
Реџепија да до 1. новембра морају да буду распуштене српске институције на Косову.

  

Шеф тима Владе Србије је казао да је Реџепи одлично упознат са садржином договора,
али да, упркос томе, покушава да "промени реалност док не дође до пуне
имплементације" споразума постигнутог 2. јула у Бриселу.

  

- Наши грађани ће и даље нормално имати право на сва документа Републике Србије и
ми ћемо наставити да вршимо своје функције као институције Републике Србије на
Косову и Метохији - рекао је Стефановић.

  

Он је додао да је Србија већ обавестила ЕУ о покушајима Приштине да једнострано
измени договорено, да је и Приштина упозорена да је то "недопустиво понашање", као и
да је "хитно потребно пронаћи решење" за петорицу Срба који су ухапшени на Косову 28.
јуна после прославе Видовдана на Газиместану.
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Стефановић је навео да "грађани не треба да наседају на провокације и да не треба да
дозволе да у тренутку када Приштина има јак политички притисак код куће искористи ту
ситуацију и нашкоди нашим грађанима".

  

- Чињеница је да смо нашли решења која ће помоћи Србима на Косову и Метохији, а
господин Реџепи сада користи ту ситуацију да договор који смо постигли представи на
један неприхватљив начин и измени ситуацију на терену пре саме имплементације
договора - рекао је он.

  

Шеф тима Владе Србије је казао да ће Приштина наставити са таквим поступањем у
наредним данима, али да је Београд предузео све да се то више не дешава и да се нада
да ће ти притисци престати.

  

- Надамо се да ће такво понашање ускоро престати, јер је оваква пракса неприхватљива
и Република Србија би у тој ситуација могла да узврати реципрочним мерама. То је оно
што би имало врло штетне последице по договор, и дух и конструктивност које смо
постигли. Зато се надам да ће приштинске власти ускоро увидети своју грешку и
престати са таквом праксом - рекао је Стефановић.

  

Према његовим речима, учешће београдског тима у наставку дијалога није угрожено, а у
Бриселу деле забринутост српских власти због дешавања на Косову.

  

- Очекујемо да убрзо видимо конкретне резултате и да се са овом праксом престане.
Приштина нема никакво право да ради то што сада покушава и ја очекујем да ће
престати са тим. Ово може имати негативне последице по преговоре и добијам
уверавања да ће се учинити све да се ова ситуација реши у најкраћем року - рекао је
Стефановић.

  

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 су тамошњи полицајци у обавези да их одузимају.
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- 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 за
КиМ Радио.

  

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.

  

На питање зашто се, иако су преговарачки тимови Београда и Приштине постигли
договор о слободи кретања, Србима одузимају документа, Реџепи 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.

  

(Бета)
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