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среда, 27 јул 2011 22:08

Кфор вечерас превози војнике на административни прелаз Брњак, као појачање,
сазнаје агенција Бета.

  

Пребацивање додатних снага Кфора обавља се хеликоптерима.

  

На том административном прелазу између централне Србије и Косова је мирно. Еулекс и
представници Косовскомитровачког округа демантовали су наводе неких медија да је и
тај прелаз запаљен пар сати након што су други прелаз на северу Косова, Јариње,
запалили непознати младићи са капуљачама.

  

У Косовској Митровици је вечерас мирно. На улазу у Звечан има људи, али пут није
блокиран.

  

Са друге стране, на путу од Лепосавића до Митровице, дугачком 35 километара, није
било никога, јавља репортер Бете из Митровице.

  

Пут од Јариња ка Косовској Митровици око 20 сати блокирали су амерички војници из
састава Кфора. Пут је блокиран у близини места Лешак, у оба правца, и пролазак
никоме није дозвољен.

  

Прелаз Јариње запаљен је молотовљевим коктелима и демолиран багером. Истовремено
је бачен молотовљев коктел и на базу Кфора, удаљену 50-ак метара, која је због тога
евакуисана.

  

Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић потврдио је вечерас да на прелазу
Брњак вечерас није било инцидената.
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Богдановић је за агенцију Бета демантовао наводе појединих београдских медија који су
вечерас јавили да је након пункта Јариње, око 21 сат запаљен и други административни
прелаз Брњак.

  

Ту информацију у изјави за Бету претходно су демантовали и представници Еулекса и
начелник Косовскомитровачког округа Раденко Недељковић.

  

Портпарол Еулекса Ник Хотон је том приликом осудио употребу силе и позвао на
смиривање ситуације на северу.

  

Недељковић је додао да је ситуација на прелазу Брњак мирна.

  

Непознате особе су око 19 сати бациле молотовљеве коктеле на прелаз Јариње.

  

Од 20.30 минута на том прелазу се налазе министар Горан Богдановић и шеф
преговарачког тима Борко Стефановић који би током вечери требало да се састану са
командантом Кфора Ерахрдом Билером.

  

(Бета)
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