
Закључци о привременом прекиду протеста на Јарињу

Пише: Скупштине општина са севера КиМ
петак, 07 децембар 2012 20:42

  

1. Још једном указујемо највишим органима Републике Србије, међународним мисијама на
Косову и Метохији и другим факторима међународне заједнице, као и укупној јавности,
да општине и грађани севера Косова и Метохије остају доследни у својим ставовима:

  

- да не прихватају успостављање граница са Републиком Србијом на Јарињу и Брњаку,

  

- да не прихватају институције из Приштине тзв. независне Републике Косово,

  

- да се сва отворена питања морају решавати ненасилним и политичким средствима и у
оквирима Резолуције 1244

  

- да је Уставни суд Србије дужан да оцени уставност донетих уредби и споразума.

  

2. Одборници скупштина општина Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и
Лепосавић упознати су са закључком Владе Републике Србије 05 број 06-8907/2012 од 6.
децембра 2012. године и тачке 4,5,6,7 и 8 поменутог закључка схватају као писану
гаранцију Владе за слободно кретање робе и грађана севера Косова и Метохије на
административним прелазима Јариње и Брњак у прелазном периоду до постизања
коначног договора. Очекује се да и Народна скупштина Републике Србије потврди
гаранције Владе дате у тачкама 4 до 8 кроз одговарајућу скупштинску резолуцију.

  

З. У том смислу одборници скупштина општина Косовска Митровица, Зубин Поток
Звечан и Лепосавић констатују да привремено треба прекинути протесте на локацији
Јариње (Шарпељ), иако се не слажу са применом споразума о ИБМ на прелазима
Јариње и Брњак.Од Владе Републике Србије се очекује да обуставе започете радове на
поменутој локацији. У случају покушаја претварања административних прелаза Јариње и
Брњак у граничне прелазе или уколико од стране Приштине и међународне заједнице
дође до кршења постигнутог договора, протести Срба са севера Косова и Метохије ће
се наставити и радикализовати, а Влада ће бити дужна да поступи у складу са тачком 8
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свог закључка од 06.12.2012.године.

  

  

4. Изражава се захвалност свим грађанима на великом пожртвовању, одговорном
понашању и очувању реда и мира. Поздрављамо такође и коректан однос са
припадницима МУПА-а , медијима, другим посматрачима односно учесницима протеста
на Јарињу. Захваљујемо и укупној јавности, свим организацијама и појединцима који
подржавају оправдане захтеве и ставове грађана севера Косова и Метохије за очување
националних интереса. Таква принципијелна подршка биће нам потребна и у наредном
периоду.

  

5. Од највиших органа Републике Србије захтева се пуно учешће Срба са Косова и
Метохије у решавању свих питања око израде Платформе и утврђивања заједничке
политике о Косову и Метохији.

  

Лепосавић, 7. децембар 2012. год.
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