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Премијер Русије Владимир Путин проглашен је за почасног грађанина АП Косова и
Метохије, а једногласна одлука о томе донета је на седници Скупштине Заједница
општина у Зубином Потоку.

  

Председник Скупштине Радован Ничић одлуку је образложио тиме што су се Владимир
Путин и његови сарадници "залагали и бринули о територијалном интегритету Србије
више него сам Београд".

  

Одлуку о томе да се премијер Русије именује за почасног грађанина Покрајине подржали
су, поред делегата Скупштине и председници свих политичких партија на Косову које
учествују у раду Скупштина општина, као и грађани који су до последњег места испунили
салу Дома Културе у Зубином Потоку.

  

Председник општине Косовска Митровица Крстимир Пантић изјавио је да је одлука о
проглашењу Владимира Путина почасним грађанином КиМ била једина тачка дневног
реда и да је одлука донета акламацијом.

  

Он је подсетио да је Руска Федерација одувек била принципијелна по питању статуса
КиМ, због чега су сигурни да Русија никада неће признати независност Косова, што за
српско становништво на овом подручју пуно значи.

  

"Сама та чињеница говори да Косово никада неће добити столицу у Уједињеним
нацијама и не може постати чланица ниједне међународне организације. Ми смо сигурни
да Русија неће подлећи притисцима моћних западних земаља, што се не може рећи за
владу у Београду, која, на жалост, под притиском међународне заједнице измешта све
више институција са Косова у централну Србију", рекао је Пантић и изразио забринутост
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да ће влада у Београду под притисцима допустити "клизеће" признање независности
Косова, а једини гаранти Србима на Косову да се то неће догодити су земље попут
Русије и Кине које су за то да се међународно право поштује у целини, а не селективно.

  

Повеља о проглашењу руског премијера за почасног грађанина уручена је шефу
канцеларије Руске Федерације у Приштини Андреју Шогорову, који је у обраћању
делегатима и гостима подсетио "да је Русија била, јесте и биће пријатељ Србије".
  "Били смо са вама и када је НАТО 24. марта 1999. године почео да бомбардује Србију, а
тај ударац није био ничим изазван", рекао је Шогоров и додао да није случајно што
премијер Путин баш 23. марта долази у Београд.

  

Према његовим речима, повеља ће бити однета у Београд, где ће 23 марта бити лично
уручена премијеру Русије.

  

(Глас Русије)
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