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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 са Гораном Богдановићем и Бориславом
Стефановићем. 

  

У Звечану је данас почео састанак министра за Косово и Метохију Горана Богдановића и
шефа преговарачког тима Београда Борка Стефановића са представницима Срба са
севера Косова, а разговара се о актуелној ситуацији у том делу покрајине.

  

Састанку, који је почео око 10 сати, присуствују и представници општина Звечан,
Косовска Митровица и Лепосавић - Драгиша Миловић, Крстимир Пантић и Бранко
Нинић, као и начелник Косовско - митровачког округа Раденко Недељковић. На састанку
ће бити речи о актуелној ситуацији на северу Косова насталој након што су специјалне
јединице косовске полиције покушале да преузму два административна прелаза у овом
делу покрајине.

  

У Звечану, на магистралном путу који води према административном прелазу Јариње, и
даље су постављене барикаде које су Срби поставили како би спречили косовске
специјалце да дођу до тог прелаза. Локални Срби најављују да ће током дана те
барикаде уклонити уколико се примени договор српских званичника и команданта
Кфора о враћању ствари у пређашње стање.

  

Након овог састанка, Богдановић и Стефановић требало би да се, такође у Звечану,
састану са командантом Кфора Ерхардом Билером.
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Косовска полиција завршила је операцију преузимања контроле над два спорна прелаза
на северу Косова према Србији, изјавио је портпарол полиције Брахим Садриу, преноси
АП.

  

Агенција наводи да се њен новинар на лицу места уверио да је то учињено. На северу
Косова и даље је мирно, а у Звечану је у току састанак шефа тима Владе Србије за
преговоре са Приштином Борислава Стефановића и команданта Кфора Ерхарда
Билера. 

  

(Танјуг-ФоНет)
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