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Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић и шеф цивилне мисије Уједињених
нација на Косову и Метохији (УНМИК) Ламберто Занијер сложили су се у данашњем
разговору да је неопходно што пре започети дијалог, који је једини начин за решавање
свих отворених питања на Косову и Метохији, као и да у томе УНМИК има кључну улогу.

  

Богдановић и Занијер су се сложили и око тога да је неопходно да се ојача улога
УНМИК- а на северу покрајине и у другим срединама настањеним претежно српским
становништвом, наведено је у саопштењу министарства за Косово и Метохију.

  

Богдановић је инсистирао да мисија Уједињених нација на Косову и Метохији, у складу
са својим мандатом, обезбеди сигурност и потпуну слободу за све грађане јужне
покрајине, повратак узурпиране имовине и право на повратак расељених.

  

„У интересу трајног мира у региону, стабилности и просперитета за све становнике у
покрајини, међународне мисије на Косову и Метохији треба да ускрате подршку
дестабилизујућим потезима привремених власти у Приштини”, оценио је министар
Богдановић.

  

Он је додао да је Влада Србије опредељена за мирно и праведно решење свих питања
на Косову и Метохији, као и да је спровођење плана у шест тачака који је предложио
генерални секретар Уједињених нација, једини пут за успостављање чврсте стабилности
на Косову и Метохији.

  

Богдановић и Занијер су се сложили да се морају решити постојећи проблему у
спровођењу Споразума о слободној трговини у југоисточној Европи и осигурати
несметан проток роба и сузбијање шверца, јер је то у интересу грађана и привреде.

  

Министар за КиМ нагласио је да је Србија спремна на компромисна решења и да је
прихватљиво да се царинска документа оверавају печатима са натписом „Еулеx- Косово
- царина”.
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Министар Богдановић је изразио забринутост због одлуке КФОР-а да безбедност
српских манастира на Косову и Метохији повери Косовској полицијској служби.

  

„Таква одлука је озбиљно узнемирила Србе у јужној покрајини”, рекао је Богдановић,
подсећајући на негативна искуства и уништавање верских објеката и споменика српске
културе на Косову и Метохији.

  

На састанку је предложено да, у циљу ефикаснијег успостављања мера стабилности,
УНМИК генералном секретару Уједињених нација извештаје о стању на Косову и
Метохији подноси свака два месеца, наведено је у саопштењу.

  

(Танјуг)

  

 2 / 2


