
Закључци са 3. редовне седнице Привремене Скупштине АП Косова и Метохије - бојкот избора, смена Вулина

Пише: Документи
среда, 18 септембар 2013 16:34

  

Локални избори у Републици Косово које је расписала председница тзв. Р. Косово и који
се спроводе по косовском законодавству, за циљ имају да се расформирају институције
Р.Србије, формирају институције тзв. Р.Косово и призна уставно правни поредак те
сепаратистичке творевине, односно да се уставно правни поредак Р. Србије замени
уставно правним поретком тзв. Р. Косово.

  

  

- Устав Р. Србије не познаје ''Заједницу српских општина'', тај термин познаје тзв.
Бриселски споразум, који представља својеврстан удар на уставно правни поредак Р.
Србије, па су из тог разлога сви акти државне власти који се предузимају у том правцу
нелегални, забрањени и подлежу кривичној одговорности а за грађане Косова и
Метохије необавезујући.

  

- Распуштањем скупштина општина на северу Косова и Метохије, Влада је укинула
органе локалне самоуправе Р. Србије, са очигледном намером да се ти органи више
никада не конституишу, већ да се уместо њих, сходно одредбама тзв. Бриселског
споразума, након спроведених избора конституишу органи локалне самоуправе тзв. Р.
Косово.

  

- Донети нацрт закона о финансијској подршци припадницима српског народа и
припадницима неалбанских мањина, националних заједница на територији АП КиМ,
представља наставак праксе актуелних власти у противуставном и противзаконитом
укидању институција Р.Србије, радних места и одрицање од суверенитета над КиМ.
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Подржавамо став самосталних синдиката који су нацрт закона одбацили у потпуности,
јер правни основ за доношење оваквог закона нису Устав и важећи закони Р.Србије, већ
тзв. Бриселски споразум.

  

- Захтевамо од председника Уставног суда Р. Србије, да без одлагања одблокира рад
Суда, да би исти могао да донесе одлуку о уставности постигнутих споразума, у
противном биће саучесници у незаконитој предаји Косова.

  

- Задужује се секретар Привремене скупштине АП КиМ да размотри и питање
евентуалне кривичне одговорности свакога ко свесно и намерно крши важећи Устав и
тиме чини кривична дела из главе 28. кривичног законика Србије - кривична дела против
уставног уређења земље.

  

  

- Без обзира на свакодневне притиске, уцене, претње, лажне оптужбе и незаконите
мере које државни врх Р.Србије предузима на КиМ, позивамо грађане на бојкот избора и
на тај начин избегнемо одговорност, коју нам припремају они, који су потписали
Бриселски споразум за предају Косова, за одвајање Косова од Србије, за стварање нове
албанске независне државе на територији Србије, и избегну да у историји буду записани
као издајници.

  

- Због противуставног и противзаконитог понашања, лажи, превара, медијске блокаде и
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обмана којима је изложен српски народ на КиМ, захтевамо да Министар без портфеља
госп.Александар Вулин без одлагања поднесе оставку и на тај начин да свој допринос
стабилизацији стања на терену.

  

Датум:

  

17.09.2013 године.

  

Звечан

  

Председник привремене

  

Скупштине АП КиМ

  

Славко Стевановић

  

Напомена:

  

- Предлог закључака је усвојен једногласно;

  

- Појединачни предлози и иницијативе посланика које је у току расправе Привремена
Скупштина акламацијом прихватила биће унете у Записник и поступиће се по истим како
је и закључено (писање одређених писама, формирање посебних тела тј. Савета и
тимова, организација протеста грађана за 25.09.2013. године итд).
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