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ПРИШТИНА - Члан приштинског тима у дијалогу са Београдом Љирим Граичевци тврди
да власти у Београду крше договор о слободи кретања, постигнут у јулу у Бриселу, јер
још нису извршиле припреме за примену тог договора по којем би житељи Косова уз
личну карту могли да улазе у Србију.

  

"Српска страна још није извршила адекватне припреме за спровођење договора о
слободи кретања и самим тим одлаже његово спровођење. Не могу да саопштим датум
када може да почне примена", рекао је Граичевци приштинским медијима.

  

Он је навео да је договором из јула о слободи кретања предвиђено да се грађани са
Косова крећу по Србији уз личну карту, а да на полицијском пункту добију оверен картон
са уписаним личним подацима.

  

Привремене власти у Приштини су раније најавиле да ће од 1. новембра почети примену
договора о слободном кретању грађана, а Граичевци тврди да су власти Србије
прекршиле договор.

  

"То је кршење, одредили смо датум за новембар али немамо назнака датума са спске
стране, када би могла да почне да примењује договор", рекао је Граичевци.

  

На Косову ће сутра почети и пререгистрација возила која имају старе таблице МУП-а
Србије са почетним словима градова на Косову, најавио је "министар унутрашњих
послова" у привременој влади у Приштини Бајрам Реџепи.

  

"Договором у Бриселу је постигнута сагласност која ће олакшати кретање грађана на
Косову. Имплементација почиње од 1. новембра. Постигнут је компромис да се за српску
заједницу не издају директно таблице са РКС ознакама, већ КС, које ће важити пет
година“, рекао је Реџепи.
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МУП Косова је за ту намену већ обезбедио 10.000 таблица за ознакама КС и њихово
дистрибуирање центрима за регистрацију треба да почне ускоро.

  

Пререгистрацији подлежу возила чији су власници платили царину у централној Србији
до 31. октобра ове године.

  

Након истека рока, за сва новокупљена возила власници ће морати да плате царину
привременој косовској влади уколико желе да имају РКС таблице.

  

Реџепи је рекао да се "косовске возачке дозволе могу извадити на основу копије
дозволе издате пре и после 1999. од стране МУП-а Србије".

  

(Танјуг)
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