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 Директор Канцеларија Владе Србије за Косово и Метохији Марко Ђурић најавио је да
ће сутра у Бриселу бити настављени разговори делегација Београда и Приштине о
формирању Заједнице српских општина (ЗСО).

  

  

Ђурић је Радио-телевизији Србије рекао да ће тема разговора две делегација бити и
питање телекомуникација, односно функционисање Телекома Србије на Косову и
Метохији.

  

"Већ сутра почињемо разговоре о ЗСО и телекомуникацијама и за нас је јако важно и
кључно политичко питање ЗСО али је важно да Телеком Србија као наша компанија
треба несметано да функциониоше на КиМ и да може да ради", рекао је он.

  

Ђурић је подсетио, у вези формирања ЗСО, да Приштина није урадила ништа да би
испоштовала тај део Бриселског споразума.

  

Поводом данашњег почетка радова на мосту на Ибру, који раздваја Косовску Митровица
на српски, северни део, и јужни, албански део града, Ђурић је рекао да мост неће бити
отворен све док не буде завршено у северном делу претварање улице Краља Петра у
пешачку зону.
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"Мост неће бити отворен све док не буде успостављен и статички пунк Кфора и српског
дела косовске полиције поред моста са северне стране", рекао је он.

  

Посредством Европске уније утврђено је да радови почну данас, а у складу са
Споразумом о мосту и уклањању "Парка мира", постигнутим 25. августа 2015. годне у
Бриселу. Улица краља Петра - од моста до Трга Шумадија и Споменика кнезу Лазару,
биће претворена у пешачку зону, а са обе стране моста биће изграђени кружни токови.

  

Eдита Тахири: Оптимиста сам, надам се да ће Косово добити "државни позивни
број 383"

  

Министарка за дијалог у Влади Косова Едита Тахири је пред полазак за Брисел, како је
саопштено, рекла да је оптимиста и да се нада да ће сутрашњи разговори о "државном
позивном броју за Косово" окончати и да ће Косово добити међународни позивни број
383.

  

  У саопштењу се истиче да су приликом последњих разговора две делегације 2. и 3,
августа било значајних напредака ка заокруживању процеса добијања међународног
позивног броја од стране Међународне телефонске организације ИТУ.

  

(Танјуг, Бета)
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