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Полиција Еулекса ухапсила је на Косову осам особа, док је једна особа ухапшена у
иностранству у вези са истрагом о ратним злочинима над косовским Србима и
Албанцима почињеним 1999. године, саопштила је данас мисија ЕУ у покрајини.

  

Налог за хапшења је издао Еулексов претпретресни судија из Окружног суда у
Приштини, на основу, како је наведено у саопштењу, утемељене сумње о убиствима,
мучењу и другим делима против косовских Албанаца и Срба, цивила и ратних
заробљеника у једном притворском центру на Косову 1999. године.

  

Еулекс је саопштио да је у акцији извршено и неколико претреса.

  

У саопштењу Еулекса се не наводе имена ухапшених нити локација где је акција
изведена, док медији указују да је реч о припадницима бивше Ослободилачке војске
Косова (ОВК) који су деловали у региону Призрена и подручја Дренице, око Малишева.

  

Према наводима приштинских медија, међу ухапшенима је регионални командир полиције
у Призрену Неџми Краснићи, а притворени су и Рефки Мазреку, познат под надимком
„Ван Дам”, Насер Краснићи, Бехљуљ Љимај, Насер Шаља, Сабит Шаља, Шабан Шаља,
Бесим Шурдај и Осман Хоџа.

  

Косовске институције нису реаговале поводом данашњих хапшења, наводећи да је то
питање за представнике Еулекса.

  

Регионални командир косовске полиције у Призрену Краснићи се, према изворима на
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које се позивају медији, предао Еулексу после претреса његове куће и покушаја његовог
хапшења у раним јутарњим часовима.

  

Мала група грађана је, подигавши барикаде, спречила хапшење Краснићија у Призрену.

  

Организације ратних ветерана бивше ОВК изразиле су противљење због данашњих
хапшења и затражиле од Еулекса да престане са „хајком и ловом на бивше припаднике
ОВК и да се заправо гоне прави криминалци”.

  

Оне су оптужиле Еулекс да „изазива ситуацију пуну тензија на Косову”. „У данима који
следе, обавестићемо јавност о нашим наредним мерама које ће допринети прекиду
кампање Еулекса против ОВК”, наводи се на крају реаговања.

  

Ветерани ОВК упозоравају Еулекс

  

Организације ратних ветерана бивше Ослободилачке војске Косова изразиле су данас
противљење због хапшења ратних ветерана у Малишеву и Липљану и затражиле од
Еулекса да престане са хајком против припадника бивше ОВК.

  

Оптужујући Еулекс да провоцира ситуацију пуну тензија на Косову, ратни ветерани
тврде да је Еулекс изгубио углед у очима косовских грађана.

  

„Ослободилачка војска Косова и њена ослободилачка борба је међународно призната.
Демонизација борбе ОВК-а од стране мисије Еулекса јасно показује сарадњу коју ова
мисија има са геноцидном Србијом и са њеним сарадницима унутар Косова”, наводи се у
реаговању поводом данашњег хапшења припадника бивше ОВК повезаних са ратним
злочинима.

  

Полиција Еулекса ухапсила је девет особа повезаних са ратним злочинима на Косову,
међу којима и регионалног командира полиције у Призрену Неџмија Краснићија, преносе
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приштински електронски медији.

  

У Еулексу су Танјугу потврдили да су припадници истражног одељења ухапсили више
особа, не наводећи тачан број нити локацију хапшења.

  

Према медијима, међу ухапшенима су Рефки Мазреку, познат под надимком Ван Дам,
Насер Краснићи, Бехљуљ Љимај, Насер Шаља, Сабит Шаља, Шабан Шаља, Бесим Шурдај
и Осман Хоџа.

  

Поред хапшења, извршено је и неколико претреса. Налог за хапшење издао је Еулекосов
претпретресни судија Окружног суда у Приштини.

  

Ратни ветеран ОВК траже да се под хитно заустави хајка и лов на бивше припаднике
ОВК и да се заправо гоне прави криминалци.

  

„У данима који следе, обавестићемо јавност о нашим наредним мерама које ће допринети
прекиду кампање Еулекса против ОВК”, наводи се на крају реаговања.

  

(Танјуг)
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