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БЕОГРАД -Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић изјавио је јутрос да после
споразума који је постигнут у Бриселу нема више разлога за постојање барикада на
северу Косова и Метохије и да је потребно што пре уклонити и остале барикаде.

  

Богдановић је рекао да је ситуација на северу Косова тренутно мирна и да се живот
полако нормализује, да је добар део барикада уклоњен, а још увек оне постоје на
одређеним местима, што не значи да се у наредном временском периоду неће уклонити.

  

Позив који је председник Србије Борис Тадић упутио грађани Косова и Метохије су
озбиљно схватили и окренули су се уклањању барикада, рекао је Богдановић за ТВ
Пинк.

  

Он је истакао да је потребно што пре склонити и остале барикаде, јер постоји велика
опасност од нових сукоба и губитка људских живота и постоји јак разлог да се те
барикаде склоне и да се приступи имплементацији договора са Приштином.

  

Према његовим речима, представници општина на северу Косова су тражили да буду
упознати са садржајем споразума и шеф тима за дијалог Београда Борко Стефановић
им је објаснио све могућности договора око административних прелаза и заједничког
управљања тим прелазима.

  

Он је изразио очекивање да ће наредних дана доћи до таквог састанка и нема разлога
да се не само председници општина, него и грађани Србије и Скупштина Србије и Влада,
не прихвате такав документ.

  

Упитан како ће изгледати споразум који је постигао Стефановић у пракси, Богдановић је
одговорио да ће на тим административним прелазима бити "заједничке кућице" где ће
бити заједно и представници Министарства финансија Србије и царине Косово и наши
полицајци и КПС полицајци, али и припадници Кфора и Еулекса.
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Еулекс ће имати извршни мандат и извршну улогу, биће главни и контролисати сав посао
који се одвија на административним прелазима и то је најбоље што се могло у овом
тренутку постићи, рекао је Богдановић.

  

Он је оценио да су председници општина разумни људи који потичу из различитих
партија и да свака партија утиче на сваког од тих председника општина, али када је у
питању очување националних интереса ту постоји само једна партија.

  

Богдановић је рекао да је почела имплементација доброг дела договора са Приштином у
области царинског печата и да роба може слободно да се креће из централне Србије на
Косово и из Косова у централну Србију.

  

Он је очекује да ће на влади убрзо бити донета уредба о катастру и интегрисаном
управљању административног прелаза после чега би почела примена договореног.

  

Богдановић је рекао да се на свакој седници владе разговара о ситуацији на Косову и
Метохији и да очекује да ће и данас бити таквог разговора.

  

Он је додао да очекује да ће једна од тих уредби највероватније бити усвојена, ако не
данас, онда сигурно наредних дана.

  

Богдановић је рекао да би волео да представници Срба са севера буду укључени у
имплементацију, јер би се на тај начин ефикасније спровели споразуми који су
постигнути у Бриселу.

  

(Танјуг)
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