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Премијер самопроглашене државе Косово Хашим Тачи издао је наредбу о општој
мобилизацији косовских безбедносних агенција и наредио подизање спремности на
највиши степен приправности и готовости како би, како је рекао, косовске безбедносне
агенције свим расположивим средствима одговориле "у случају повреде државног
суверенитета и територијалног интегритета Косова".

  

Тачи је издао наредбу безбедносним агенцијама, полицијској служби, косовским
безбедносним снагама и обавештајним службама да наставе са "доследном применом
одлуке власти у Приштини о спровођењу реципрочних мера забране увоза и извоза са
Србијом и Босни и Херцеговини".

  

Он је с циљем обједињавања активности косовских безбедносних агенција сазвао хитан
састанак Савета за безбедност, у чијем су раду учествовали и представници Срба, јавља
дописник Срне са Косова и Метохије. Закључено је да су "безбедносне агенције Косова
25. јула деловале на основу устава и закона Косова с циљем успостављања реда и
закона на целој територији Косова".

  

Тачи је преузео улогу главнокомандујућег косовским безбедносним агенцијама,
полицијом, косовским безбедносним снагама и обавештајном службом и издао наредбу о
обједињавању и координацији активности тих служби.

  

У складу са наредбом о општој мобилизацији безбедносних агенција, Тачи је наредио
подизање спремности на највиши степен приправности и готовости како би, како је
рекао, "косовске безбедносне агенције свим расположивим средствима одговориле у
случају повреде државног суверенитета и територијалног интегритета Косова".

  

Он је под окриљем наводне бриге о свим грађанима, посебно о онима на северу Косова и
Метохије, издао налог свим државним институцијама, министарствима, јавним
предузећима и установама да предузму мере за притицање у помоћ угроженом
становништву на северу Космета, посебно у достављању лекова и животних намирница,
како би се спречила, како је рекао, могућа хуманитарна катастрофа.
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"Влада" у Приштини је саопштила да је на седници Савета наложено да се отворе "нови
коридори" снабдевања становништва на северу Косова и Метохије, али да се при том "не
сме дозволити нарушавање суверенитета Косова и довођење у питање одлуке о
успостављању мјера реципроцитета" на царинским пунктовима.

  

(Срна-Бета)
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