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Вођа београдског тима у дијалогу са Приштином Борко Стефановић рекао је данас у
Звечану да договор, постигнут са Кфором, још није испуњен и указао да Кфор помаже
косовској полицији да преузме административне прелазе.

  

"Ситуација је јако тешка. Треба оставити шансу (Ерхарду) Билеру који тренутно води
телефонски разговор с циљем да договор буде испуњен", рекао је Стефановић
новинарима у Звечану. Он је, такође, позвао Кфор да не дозволи да буде иструмент
Приштине.

  

Стефановић заједно са министром за Косово и Метохију Гораном Богдановићем
разговара са командатом Кфора Билером о тренутној ситуацији на северу Косова и
договору који је јуче постигнут о повлачењу косовских специјалаца са прелаза Јариње и
Брњак.

  

Састанак је тренутно прекинут због разговора који обавља Билер, и после тога би
требало да буде настављен. Стефановић је замолио грађане да остану на улицама,
приправни, али да још не обнављају барикаде.
  
  Барикаде према Јарињу нису уклоњене

  У Звечану, на магистралном путу који води према административном прелазу Јариње, и
даље су постављене барикаде које ће локални Срби, како кажу, уклонити уколико се
примени договор српских званичника и команданта Кфора о враћању ствари у
пређашње стање. У току је састанак Горана Богдановића и Борислава Стефановића са
командантом Кфора, а косовски министар унутрашњих послова Бајрам Реџепи изјавио је
у међувремену да су се припадници РОСУ повукли са севера покрајине.  
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Састанак министра за Косово и Метохију Горана Богдановића, шефа преговарачког
тима Београда у дијалогу са Приштином Борка Стефановића и команданта Кфора
Ерхарда Билера почео је око поднева у Звечану.

  

У разговорима учествују и представници Срба са севера Косова, а састанку се
придружио и епископ рашко-призренски, владика Теодосије.

  

Они ће разговарати о договору о повлачењу косовских специјалаца у Приштину, који је
постигнут у уторак увече после 20 сати и одлучног реаговања Београда али и
међународне заједнице на покушај косовских власти да заузму административне
прелазе Јариње и Брњак. 

  

(Танјуг)
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