
 

ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ  

ДЕСЕТ ОПШТИНА СА СРПСКОМ ВЕЋИНОМ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ 

 

У име грађана десет општина са српском већином на Косову и Метохији, тражимо од 

влада у Београду и Приштини, као и од Управљачког тима за успостављање Заједнице 

српских општина, да се током наредног састанка у оквиру политичког дијалога у Бриселу 

постигне договор о формирању Заједнице српских општина, што би омогућило пуно 

спровођење Бриселског споразума и утрло пут истинској нормализацији односа на Косову 

и Метохији.  

 

У циљу конструктивности у процесу уређивања друштва и изналажења одрживих решења 

за унапређење положаја српског народа и нормалан суживот на КиМ, предлажемо 

преговарачким тимовима у Београду и Приштини да пре најављеног наставка бриселског 

дијалога 25. августа одрже консултативне састанке са представницима Срба са Косова и 

Метохије. 

 

Такође, захтевамо од обе владе и свих надлежних институција да искористе све своје 

капацитете да се Оливеру Ивановићу хитно укине неправедни и нехумани притвор и 

омогући наставак одбране са слободе.  

 

Подсећамо у име свих десет општина да остајемо посвећени спровођењу десет закључака 

првог заједничког састанка скупштина општина са српском већином, одржаног у 

Грачаници, 18. марта 2015. године: 

 

1. Српски народ Косова и Метохије захтева поштовање уставних и законских одредби 

везаних за заступљеност Срба у институцијама и јавним предузећима на свим 

нивоима, као и на представљање Срба у општинама у којима Срби не чине већину; 

2. Срби са Косова и Метохије инистирају на принципу да је њихово представљање у 

институцијама на свим нивоима и одабир српских кадрова искључива надлежност 

изабраних српских политичких представника; 

3. Захтевамо пуну заштиту имовине и права Српске православне цркве; 

4. Тражимо да доношење нових законских предлога о питањима од значаја за српску 

заједницу буде искључиво уз сагласност изабраних српских политичких 

представника; 

5. Приоритет у раду свих српских представника у политичким институцијама на свим 

нивоима треба да буде стварање свеобухватних услова за повратак протераних, као 

и расветљавање судбине киднапованих и несталих и процесуирање одговорних за 

злочине почињене од 1998. године; 

6. Српска заједница тражи заустављање приватизације државне, друштвене и 

задружне имовине и испитивање злоупотреба у досадашњем процесу 

приватизације; 

7. Потребно је спровођење пописа у општинама са српском већином као предуслов за 

обезбеђивање реалних буџета локалних самоуправа; 



8. Тражимо адекватну заступљеност Срба у правосудном систему, именовање нотара, 

судија, тужилаца и административних радника у правосуђу, признавање лиценци 

Адвокатске коморе Србије и захтевамо хитно ослобађање политичких затвореника 

и обустављање политички мотивисаних поступака; 

9. Неопходна је истинска заштита српског језика, идентитета, културе, културног 

наслеђа и права на информисање, унапређивањем регулативе у овим областима; 

10. Српска заједница доноси одлуку о јединственом политичком деловању, заштити 

права и остваривању интереса српског народа кроз формирање снажне Заједнице 

српских општина и тражи да заједничком састанку скупштина општина буде 

достављен на расматрање усаглашени нацрт статута ЗСО. 

 

19. август 2015. године 

 

Горан Ракић, председник општине Северна Косовска Митровица 

Драган Јаблановић, председник општине Лепосавић 

Вучина Јанковић, председник општине Звечан 

Стеван Вуловић, председник општине Зубин Поток 

Владета Костић, председник општине Грачаница 

Бранислав Николић, председник општине Штрпце 

Драган Николић, председник општине Партеш 

Срећко Спасић, председник општине Клокот 

Градимир Микић, председник општине Ранилуг 

Светислав Ивановић, председник општине Ново Брдо 

 

 


