
Срби са севера најавили прекид сарадње са КПС-ом
уторак, 18 јануар 2011 11:05

Косовска Митровица - Начелник косовскомитровичког округа и председници
општина са севера Косова најавили су прекид сваког вида сарадње са Косовском
полицијском службом уколико полиција у покрајини настави да одузима нове
српске таблице.

  

Начелник Округа Раденко Недељковић и председници општина Косовска Митровица,
Звечан, Зубин Поток и Лепосавић истакли су у заједничком саопштењу да од
припадника КПС захтевају да обављају послове из своје надлежности и не спроводе
политичке одлуке привремених косовских институција.

  

У закључцима са данашњег састанка који је одржан у северном делу Косовске
Митровице наводи се да је циљ једностраних одлука Приштине подизање тензија и
промена стања на терену.

  

Они су такође затражили да се престане са одузимањем регистарских таблица које
издаје МУП Србије и да се повуче одлука о суспензији командира полицијске станице у
Звечану Ненада Ђурића.

  

Ђурић се пре неколико дана успротивио спровођењу Уредбе, коју је донео одлазећи
министар унутрашњих послова Косова Бајрам Реџепи, којом се у покрајини забрањује
кретање возилима са новим регистарским таблицама које од почетка године издаје МУП
Србије, са почетним словима градова на Косову.

  

Од представника међународне заједнице се очекује да остану статусно неутрални и да
не дају подршку нелегалним и нелегитимним одлукама привремених косовских
институција које, како се наводи у закључцима након састанка, могу дестабилизовати
север Косова. Председници општина са севера Косова и начелник митровичког Округа
подржали су проналажење решења мирним путем и дијалогом и нагласили да неће
дозволити насиље нити наметање решења које српски народ на северу Косова не
прихвата.
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Раније данас регионални портпарол Косовске полицијске службе Бесим Хоти изјавио је
да Косовска полиција наставља спровођење уредбе о регистрацији возила, и од
власника аутомобила одузима нове српске таблице са ознакама косовских градова.

  

Хоти је, у изјави Тањугу, рекао да је у региону Митровице полиција до сада одузела два
пара регистарских таблица и да ће возачи бити процесуирани, јер косовски закон "не
познаје нове регистарске таблице".

  

"То је чиста процедура, онима који имају те таблице оне морају бити одузете и случај
судски процесуиран. Грађани који имају те таблице, законски као да немају
регистровано возило", објаснио је Хоти.

  

Еулекс позвао на уздржаност свих страна

  

Званичници Еулекса позвали су Београд и Приштину да се уздрже од било каквог чина
који би могао да се посматра као провокација, када је реч о недавној уредби министра
унутрашњих послова Косова о забрани кретања возила са новим таблицама МУП-а
Србије са почетним словима косовских градова.

  

"Позивамо обе стране да се уздрже од сваког поступка који би се могао посматрати као
провокација. Свака нова мера би требало да се расправља и припреми, а јавност треба
да буде добро обавештена пре почетка примене", рекла је за ББЦ портпаролка Еулекса
Кристина Херодес.

  

Ивановић: Еулекс да поништи одлуку

  

Државни секретар у Министарству за Косово и Метохију Оливер Ивановић сматра да
Еулекс треба да поништи одлуку Приштине о забрани коришћења нових српских таблица
са ознакама косовских градова.
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Ивановић је Контакт Плус радију рекао да очекује од Еулекса да ту одлуку "стави ван
снаге", или да изврши притисак на министра унутрашњих послова Косова Бајрама
Реџепија да је повуче.

  

"Одлука о забрани нових српских таблица је незаконита и као таква непримењива, осим
ако неко не жели намерно да испровоцира инциденте на северу Косова", рекао је
Ивановић и упозорио да би то могло да доведе до бројних проблема јер српско
становништво себе доживљава као припаднике државе Србије.

  

"Сасвим је логично да они (Срби с Косова) у том контексту усвајају документа али и
регистарске таблице Републике Србије", истакао је Ивановић.

  

(Тањуг)
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