
Директор полиције Србије испред заставе "Косова" на регионалној конференцији у Скопљу
уторак, 13 септембар 2016 15:10

Директори полиција Србије, Косова, Албаније и Македоније учествовали су јуче на
регионалној конференцији у Скопљу. Конференција је организована како би се појачала
сарадња полиција Западног Балкана и ускладиле даље мере у вези са тероризмом и
организованим криминалом управо на Балкану, наводе из мисије ЕУ на Косову, која је и
помогла одржавање догађаја чији је домаћин био директор македонске полиције, Митко
Цветков. Током конференције, пред делегацијама биле су истакнуте заставе њихових
"земаља", као и током групног фотографисања, па се тако вршилац дужности директора
Полиције Србије, Владимир Ребић, нашао и пред заставом Косова.

  

  

Током конференције, директори полиција из региона сагласили су се да, додају из
ЕУЛЕX-а, интензивирају размену информација и утврде начине за бржу размену
информација.

  

"Поред тога, директори су обећали да ће наставити са редовним организовањем
регионалних конференција како би се унапредили начини за ближу, узајамну помоћ,
сакупљање и размену информација," наводе, такође, у кратком саопштењу о овом
догађају.

  

Из ЕУЛЕX-а нису, међутим, саопштена имена директора полиције, али је на
конференцији испред Полиције Србије, према фотографијама достављеним уз
саопштење, учествовао вршилац дужности директора ове полиције, Владимир Ребић. Ко
је, тачно, испред Полиције Косова учествовао, такође, није прецизирано, али то овог
пута није био директор КП-а, Шпенд Маџуни. Да је, међутим, делегација са Косова била
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присутна, било је видљиво и по истакнутим заставама током догађаја.

  

  

Заставе Србије, Косова, Албаније, Македоније и ЕУ биле су видљиве на столу испред
сваке делегације, али су, истовремено, оне већег формата, биле истакнуте и у једном
делу просторије у којој се догађај одржавао. Испред ових застава учесници су се,
такође, фотографисали, те се тако српски директор полиције нашао пред заставом
"Република Косово". Такође, косовска и српска застава биле су постављене тик једна уз
другу.

  

(КосСев)
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