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 Влада Црне Горе донела је одлуку о отварању конзулата на Косову, у Гњилану, а
истовремено је одлучено да прелаз на Чакору не буде отворен, јер од тог превоја до
прелаза са Косовом има свега 11,5 километара, јавља РТЦГ.

  

  Одлука о отварању конзулата донета је у циљу интензивирања сарадње, нарочито у
области економије, туризма и културе, и унапређења пријатељских односа, саопштено је
из Владе Црне Горе, а преноси РТЦГ.   

Такође, влада ове државе, у петак је донела одлуку да се прелаз на Чакору не отвори
јер до прелаза са Косовом има 11,5 километара, али поред тога, договорена је изградња
заједничког прелаза Котлови (Црна Гора) Кућиште (Косово), саопштили су из
Министарства унутрашњих послова листу Побједа.

  

Председник општине Плав, Мирсад Барјактаревић, недавно је упутио иницијативу том
владином ресору да се отвори прелаз Чакор јер би, како је навео, то имало економске
бенефите за обе стране. Сада је између Црне Горе и Косова у функцији само један
прелаз, Кула Савине воде, на путу Рожаје-Кула-Пећ.

  

За изградњу прелаза Котлови-Кућиште косовска и црногорска влада су још 2014. године
потписале споразум у Приштини који је ступио на снагу наредне године и том приликом
формиране су експертске комисије за његово спровођење, али до званичног
успостављања још увек није дошло.
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Црна Гора признала је Косово октобра 2008. године, исте године када је једнострано
проглашена независност. Четири године касније, Црна Гора донела је одлуку о
отварању амбасаде на Косову. Косово и Црна Гора постигли су и Споразум о
демаркацији августа 2015. године који је Црна Гора ратификовала крајем децембра исте
године. На Косову је, међутим, овај споразум ратификован тек 21. марта 2018. године, а
због противљења косовске опозиције, која је тврдила да се Косову овим споразумом
„одузима 8.000 хектара земље“.

  

(КосСев)
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