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Влада Србије констатовала је данас да је Србија испунила све обавезе које су пред њу
постављене као услови за стицање статуса кандидата за чланство у Европској унији и
позвала грађане на северу Косова да не постављају нове барикаде.

  

"Влада позива наше грађане на Косову и Метохији да не постављају нове барикаде, јер
било ко се данас одлучи да омета наше државне органе, директно ради супротно
интересима Србије и то један дан пред доношење одлуке у Бриселу", поручио је
координатор Владе Србије за односе са јавношћу Слободан Хомен.

  

Он је такође навео да је Влада усвојила још две уредбе за примену договора са
Приштином, о посебном начину обраде података садржаних у катастру земљишта за
Косово и закључак о осигурању возила са косовским таблицама.

  

Шеф канцеларије Владе Србије за сарадњу с медијима Миливоје Михајловић је изјавио
да је Уредба донета за посебном начину обраде података садржаних у катастру
земљишта за АП Косово и Метохија, ради увођења поуздане катастарске евиденције о
непокретностима и правима грађана за време важења Резолуције 1244.

  

Посебан начин одбраде, како је рекао Михајловић, значи скенирање и фотографисање
података, које ће обављати Републички геодетски завод и достављати податке
преговарачком тиму за дијалог с Приштином.

  

Усвојени Закључак о осигурању возила, према речима Михајловића, важан је за примену
постигнутог Споразума о слободи кретања и предвиђа да Удружење осигуравача
Србије, буде носилац издавања полисе осигурања моторних возила са таблицама, које
издају привремене институције локалне самоуправе у Приштини.

  

То ће важити како на пунктовима на административној линији између централне Србије
и Покрајине, тако и на појединим граничним прелазима, које ће одредити МУП Србије и
преговарачки тим Београда, прецизирао је он.
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(Блиц)
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