
Далибор Јевтић: Непознате особе пуцале на кућу повратника Зорана Костића y селу код Клине
уторак, 04 август 2020 16:03

Министар за заједнице и повратак у Влади Косова Далибор Јевтић саопштио је да су
данас у селу Видање код Клине непозната лица пуцала из возила на кућу повратника
Зорана Костића.

  

  

"Данас око 13 часова у Видању код Клине непозната лица су пуцала из возила на кућу
повратника Зорана Костића. У том тренутку Зоран је са супругом био у кући", написао је
Јевтић у објави на Твитер налогу, а пренео портал Косово онлајн.

  

Јевтић је додао да су чауре пронађене на капији на улазу са улице.

  

"Случај је пријављен полицији која је извршила увиђај", додао је министар.
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Danas oko 13h u Vidanju kod Kline nepoznata lica su pucala iz vozila na kuću povratnika
Zorana Kostića. U tom trenutku Zoran je sa suprugom bio u kući. Čaure su pronađene na kapiji
na ulazu sa ulice.
Slučaj je prijavljen policiji koja je izvršila uviđaj.

— Dalibor Jevtić (@jevticdalibor) August 4, 2020    

Марко Ђурић: Силом би да мењају етничку слику

  

Директор владине Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић оценио је да је
данашњи оружани напад на повратничку породицу Костић у Видању код Клине "потврда
да на Косову и Метохији, на територији под контролом привремених власти у Приштини,
и даље постоје снаге које би силом да мењају етничку слику на терену".

  

Наводећи да "политички екстремисти и даље рачунају с насиљем као средством за
остварење својих циљева", Ђурић је оценио да "нигде у Европи, осим на Косову и
Метохији, цивили нису жртве оваквог терора, и то само зато што су друге нације и вере".

  

"Зоран Костић и његова супруга пуком срећом су прошли неповређени, али, да се овако
нешто више не би понављало, међународна заједница најзад мора да почне да ствари
назива правим именом, а да оштрије реагује на сваки акт насиља са одликама
тероризма", навео је Ђурић а пренела Канцеларија за Косово и Метохију.

  

Додао је да се нада да ће истрага показати ко стоји иза напада на кућу породице
Костић и да ће починиоци бити ухапшени, а да ће политичке структуре у Приштини
предузети "искрене кораке ка стварању друштвене климе у којој ће овако нешто бити
незамисливо".

  

(Бета)
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https://twitter.com/jevticdalibor/status/1290647067971510275?ref_src=twsrc%5Etfw

