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четвртак, 25 август 2022 13:35

Након графита „Не брините, ту смо – Северна Бригада“, „Чекамо“, „Нема предаје, КМ ост
аје“, „Нема предаје, српска лична карта остаје“, грађани Косовске Митровице
угледали су нову поруку „НАТО 
GO HOME
! Ово је Србија“. Истовремено, приметни су и графити „Северна бригада расте из
дана у дан“.

  

  

Графити исписани на енглеском „Нато одлази кући! Ово је Србија!“ исписани су у плавој,
црвеној и белој боји и то на више локација у центру града, преноси КоССев.

  

Такође, претежно на зидовима зграда видљиви су и графити „Северна бригада расте из
дана у дан“. Ова порука исписана је у црвеној и црној боји.

  

Од када су почели да се појављују у претходних више од месец дана, тачније од одлуке
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косовске владе да примени одлуку о српским документима и таблицама, ово су прве
поруке упућене међународној заједници.

  

Данас је уједно у згради општине Северна Митровица одржан вишечасовни
састанакСрпске листе и изасланика ЕУ и САД за дијалог Београда и Приштине,
Мирослава Лајчака и Габријела Ескобара.

  

Међународни двојац претходно је одржао више састанака са косовским званичницима и
опозиционим лидерима у Приштини, а како је потврђено, данас ће отпутовати и за
Београд где ће разговарати са српским председником Александром Вучићем и
директором Канцеларије за КиМ, Петром Петковићем.

  

Како су јуче изјавили у Приштини, на Косову бораве са циљем спречавања ескалације
ситуације 1. септембра, када би одложено требало да се примени приштинска мера
реципроцитета која се тиче регистарских таблица и личних докумената.

  

Такође, према писању приштинских медија, двојац је наводно затражио да се примена
одлуке косовске владе о српским документима и таблицама одложи за још три месеца.

  

Са графитима на улицама Косовске Митровице започело се уочи прве најаве косовске
владе о почетку пререгистрације српских таблица градова на Косову на РКС и увођењу
улаз/излаз документа за српске држављане од 1. августа.
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