Борислав Стефановић: Следећа рунда преговора са Приштином о дипломама, струји, катастру и тел
среда, 13 јул 2011 22:15

Београд – Теме следеће рунде преговора Београда и Приштине биће проблеми
универзитетских диплома, катастра, струје и телекомуникација, каже за Б92 Борислав
Стефановић.

Шеф преговарачког тима Владе Србије је те теме усаглашавао с Робертом Купером,
посредником ЕУ у преговорима Београда и Приштине.

"Детаљно смо прошли кроз теме које нас очекују, изнели смо наше ставове и чули
мишљење Приштине", каже Стефановић. Он најављује да би нова рунда преговора
Београда и Приштине требало да буде одржана крајем јула.

"И даље настављамо да решавамо конкретне животне проблеме људи чувајући наш
суверенитет и позицију око Косова и Метохије. То су познати проблеми попут
универзитетских диплома, катастра, електричне енергије, телекомуникација и царинских
печата", каже Стефановић за Б92.

Стефановић очекује да ће се лакше доћи до решења питања диплома и катастра, а да
ће теже ићи усаглашавање ставова о телекомуникацијама и електричној енергији.

"За Београд је јако значајно питање снабдевања струјом српских енклава а такође је
потпуно јасно да се мора решити проблем око телекомуникација јер Србима јужно од
Ибра треба омогућити да имају 064 број и да могу нормално да користе своје мобилне
телефоне", истиче Борко Стефановић.

С Купером је у Београду разговарано и о примени онога што су се кроз дијалог Београд
и Приштина договорили. Зато ће бити формирана трипартитна комисија, у којој ће бити
представници Београда, Приштине и ЕУ, која ће надгледати како се договорени
споразуми примењују.
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"Београд ће имати своје представнике, експерте, у више комисија које ће бити задужене
за имплементацију сваке договорене теме. У случају проблема, а сигуран сам да ће их
бити, они ће моћи врло ефикасно да их уклоне. Ако у томе не успеју, те теме се враћају
на преговарачки процес", каже шеф преговарачког тима Београда.

У претходној рунди преговора Београда и Приштине, крајем јуна у Бриселу, договорено
је решавање питања матичних књига, слободе кретања и регистарских таблица.

Стефановић очекује да ће договор постигнут с Приштином врло брзо
профункционисати. Он најављује да ће Влада Србије ускоро донети одлуку и закључак о
резултатима преговарачког процеса, о чему ће бити обавештен и парламент.

Он понавља да су сва решења у корист косовских Срба и да је и даље очувана позиција
Србије и њеног територијалног интегритета и суверенитета. Такође наводи и да је
Роберт Купер још једном поновио своју "статусно неутралну позицију у овом дијалогу".

Борко Стефановић указује и на то да је због ових преговора Приштина под много већим
проблемима и притиском. Он наводи да косовска опозиција тражи и прекид преговора
јер "нису у форми међудржавних".

"Ту је једна додирна тачка између приштинске и једног дела наше опозиције, што није
корисно за дијалог. Ово је једини оквир који ће моћи да решава конкретне животне
проблеме, све остало је политиканство", истиче Стефановић.
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