
КФОР: Надгледали смо споровођење акције на северу Косова и били спремни да интервенишемо у складу са својим мандатом по Резолуцији 1244 СБ УН
среда, 16 октобар 2019 19:00

КФОР је у складу са својим мандатом по Резолуцији 1244 Савета безбедности
Уједињених нација све време надгледао ситуацију и њен развитак на терену и био
спреман да интервенише као трећи у ланцу реаговања или у случају да је било
процењено да је неопходно”, наводи се у у одговору КФОР-а за РТК2 поводом јутрошње
акције Полиције Косова на Северу.

  

  

„Сазнали смо да је операцију, на основу налога за претрес који је издао Основни суд,
извела косовска полиција која је међу локалним институцијама, првенствено задужена
за безбедност на Косову. Косовска полиција може да спроводи своју улогу у спровођењу
закона на целој територији Косова“, наводи се у одговору КФОР-а за РТК2.

  

Из КФОР-а још саопштавају да је безбедносна ситуација на Косову мирна и под
контролом.
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„КФОР блиско сарађује с локалним и међународним безбедносним организацијама. Ако
се јави било која врста упозорења која би могла да утиче на безбедносну ситуацију,
КФОР је спреман да непристрасно примени све неопходне мере да Косово остане
безбедно, у блиској сарадњи са Косовском Полицијом и Еулексом за добробит свих
грађана који живе на Косову”, наводи се у одговору.

  

Специјалне јединице полиције Косова су јутрос у Митровици због сумње да су били део
организоване криминалне групе и злоупотребу службеног положаја ухапсиле једну
особу, док се за другом трага.

  

Полиција је због поседовања оружја привела једну особу која је након давања изјаве
ослобођена, док ће се предмет водити по редовној процедури.

  

Тужилац Суљ Хоџа навео је да је ухапшен Раде Басара за којег је тражио притвор, док
се за другим осумњиченим, Жељком Бојићем, трага. Бојић је шеф оперативе КПС-а за
Север, који радио на случају убиства Оливера Ивановића, пре него што је тај случај
преузело Специјално тужилаштво у Приштини. Обојица се сумњиче за прикривање
доказа у случају убиства Оливера Ивановића.

  

(РТК2, Инсајдер)

  

Видети још:  Око 100 припадника РОСУ, са 25 оклопних возила и џипова, упало на
север КиМ, ухапшен "полицајац у вези са убиством Оливера Ивановића"
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