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Командант Кфора Ерхард Билер изјавио је да поједине криминалне структуре на северу
Косова застрашују и онемогућују косовску полицију да посао обавља како треба. Билер
каже и да грађани знају да је на северу криминал јак.

  

Упитан на основу чега је раније изјавио да на северу владају киминал и хаос док у
"Призрену цветају руже", Билер је рекао да није баш тако рекао.

  

- Нисам баш тако рекао, али сам то можда рекао зато што на југу полиција има све у
својим рукама за разлику од севера. Полиција је на северу застрашивана од неких
криминалних структура, па њени припадници не могу да раде свој посао како треба -
каже Билер.

  

Јучерашњи покушај америчких припадника Кфора да прођу Рударе Билер је оценио као
очигледан неспоразум.

  

- Знате, може се протестовати, али се тиме спречава и пролазак грађана, зато је моја
молба да се отвори пут - каже Билер.

  

На питање да ли је изјавио да ће мост у Прилужју "бити изграђен милом или силом",
Билер је појаснио да је рекао да то не може да спречи.

  

- Изградња моста у Прилужју планира се 12 година. Ја нисам инжињер, нити градим,
нити то могу да спречим - објашњава је Билер.
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Више десетина Срба из косовског села Прилужје протестовало је ове недеље због
изградње моста код тог села, док су локални Албанци наставили да граде објекат. Срби
страхују да ће изградња моста повећати фреквенцију саобраћаја кроз село из суседних
албанских насеља, односно да ће тиме бити угрожена њихова безбедност.

  

Билер је демантовао наводе новинара ТВ мост да је 25. јула предводио специјалне
јединице косовске полиције РОСУ и навео да је погрешан утисак стечен зато што је
претекао колону и прешао на чело јединице.

  

- Ако је то оставило утисак да сам је предводио погрешан је утисак. Замолио сам
руководиоца полиције да се повуче да би ми могли да водимо разговоре - каже је Билер.

  

Упитан зашто је онда дан касније хеликоперима пребацивао албанске полицајце и
царинике на прелазе Брњак и Јариње, Билер је казао да су дезинформације, којих има
доста, проблем не само за грађане већ и за њега.

  

- Те ноћи смо постигли споразум са (шефом преговарачког тима Владе Србије
Бориславом) Стефановићем с једне и (премијером Косова Хашимом) Тачијем са друге
стране, како би пребродили кризу - каже Билер и истиче да је најважније што су
Београд, Приштина, Кфор и становништво спречили кризу на северу Космета.

  

(Блиц)
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