
Аљбин Курти: Спремни смо да укинемо мере ако то уради и Србија
среда, 22 септембар 2021 19:31

„Премијер Косова“ Аљбин Курти изјавио је данас да је „Влада Косова“
заинтересована да се о питању привремених регистарских таблица разговара у
Бриселу, али да је то српска страна одбила.

  

  

Он је након седнице Владе рекао новинарима да су заинтересовани за трајно решење
проблема слободе кретања грађана две земље и да ће одлуку повући ако тако поступи и
српска страна.

  

Курти је рекао да је почело увођење привремених таблица и да је „срећан што види
позитиван одговор српских грађана, на увођење те мере“.
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„Ова одлука је једнака мери коју Србија примењује више од две деценије. Још јуче сам
објавио да је одлука Косова у оквиру спровођења закона и спреман сам да то уклоним
ако имамо обавезу српске стране да и она то уради“, казао је Курти.

  

Рекао је да је Влада Косова спремна за састанке у Бриселу, али пошто је српска страна
то одбила, заинтересовани су и за трајно решење кретања грађана и позвао је
председнике општина на северу Косова да уклоне камионе са путева, јер су они својина
тих општина.

  

Говорећи о захтевима који су се чули у вези са сменом министра за повратак и заједнице
Горана Ракића, који је и председник Српске листе, Курти је рекао да је био у контакту са
њим.

  

„Имамо разлике и не могу се жалити на комуникацију са њим. Колико сам обавештен
верујем да је покушао да не дозволи ескалацију ситуације“, рекао је Курти и додао да
нема намеру да предузима мере против Ракића.

  

Курти је позвао грађане да сами предају нелегалне таблице, након почетка примене
реципроцитета за привремене таблице за аутомобиле из Србије.

  

Казао је да су припадници специјалних јединица полиције Косова ту да обезбеде
припаднике граничне полиције и граничне прелазе.

  

У понедељак је Влада Косова увела меру реципроцитета са Србијом за регистарске
таблице возила из Србије која улазе на Косово.

  

Од сада, аутомобили српских регистарских ознака при уласку на Косово добијају
привремене регистарске таблице са ознаком „Републике Косово“ (РКС), као што то чини
Србија са аутомобилима са регистарским ознакама РКС.
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Борел и Лајчак предложили састанак са Вучићем у Бриселу

  

„Премијер Косова“ Аљбин Курти потврдио је на конференцији за новинаре да су високи
представник Европске уније Жозеп Борел и његов изасланик за дијалог Београда и
Приштине Мирослав Лајчак предложили сусрет представника Косова и Србије о питању
регистарских таблица и да је он „отворен за састанке, али да српска страна одбија“.

  

„Спремни смо за састанке, разговоре о овом питању. То су затражили и високи
представник ЕУ за спољну политику и безбедносну политику Жозеп Борел и његов
представник за Западни Балкан и дијалог између Косова и Србије Мирослав Лајчак“,
рекао је Курти, преноси РТК.

  

Ово одбијање не помаже ни Косову, ни Србији, рекао је Курти и навео да је на састанку
са амбасадорима Квинте и ЕУ јасно ставио до знања да је одлука Косова само примена
закона и да се она може уклонити, ако то буде учињено и на страни Србије.

  

„Није да уживамо у привременим таблицама. Не бисмо желели да ни Србија, ни Косово
имају привремене таблице. Али – да се омогући слободно и без одлагања кретање свих
грађана“, закључио је Курти.

  

Ескалација интересује само Вучића, уклонимо привремене ознаке и за Србију и за
Косово

  

„Косовски премијер“ Аљбин Курти поновио је и данас свој став да је одлука о
реципроцитету регистарских таблица са Србијом права одлука. На састанку Владе,
Курти је поново рекао да је понуда Косова да обе стране уклоне привремене
регистарске таблице.

  

„Влада Косова“ је у понедељак увела меру реципроцитета, не дозвољавајуц́и промет
возила са српским таблицама. Возила ових регистарских ознака на улазу у Косово
морају добити привремене регистарске таблице, као што су грађани Косова са
регистарским ознакама РКС дужни да их промене при уласку у Србију.
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Та мера изазвала је реакцију Срба који већ три дана аутомобилима и камионима
блокирају путеве према граничним прелазима на Јарињу и Брњаку на северу. Косовска
полиција са додатним јединицама остаје на овом подручју.

  

„Одлука о регистарским таблицама је поштена и гарантује право на слободно кретање,
укључујући и грађане Србије. Препреке се стварају неким камионима општинске
имовине, а то је злоупотреба јавне имовине. Позивам организовану групу српских
грађана јер су блокирали и себе и кретање. Ни грађане ни нашу државу не занимају ни
инциденти ни ескалације, не занимају ни косовски Србе, ни Србију. Изгледа да је само
један појединац, председник Србије, заинтересован за то. Ми смо за дијалог“, рекао је
Курти.

  

Како преноси КоССев, Курти је рекао да је јавна понуда врло практична – „уклонимо
привремене ознаке и за Србију и за Косово“.

  

„Верујем да није у интересу Србије да одбаци дијалог и разговоре као што тренутно
раде. Брисел је место где би требало да се одрже разговори и ми смо спремни и
отворени за разговор“, навео је Курти.

  

(КоССев-Н1-Нова)
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