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 Србин повратник у селу код Клине нападнут и повређен

  КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Србин повратник Миодраг Сташић (86) повређен је јутрос у
селу Дреновац код Клине на Косову и Метохији.   

Председник Привременог органа општине Клина Божидар Шарковић изјавио је да је
Сташића на његовом имању напао Албанац који је чувао стоку.

  

"Сташић је задобио повреде у пределу главе и указана му је медицинска помоћ", рекао је
за Косово онлајн Шарковић.

  

Он је навео да је до инцидента дошло након што је Сташић покушао да истера туђу стоку
са свог имања.

  

То је други инцидент у општини Клина у последња два дана.
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Шарковић је истакао да је инцидент додатно узнемирио Србе повратнике у тој општини
на Косову и Метохији.

  

У селу Дреновац живи петнаестак Срба повратника.

  

У последње време учестали су напади или подметања пожара на кућама Срба
повратника на Косову и Метохији.

  

Каменована кућа повратника Жарка Зарића у Љубожди

  

КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Непознате особе каменовале су у уторак увече кућу
повратника Жарка Зарића у селу Љубожда, општина Исток, потврдио је начелник
Пећког округа Мило Стевановић.

  

Стевановић је за Косово онлајн рекао да се напад догодио синоћ нешто после 23 сата и
да је на кући причињена мања материјална штета.

  

Случај је пријављен косовској полицији која је извршила увиђај.

  

Стевановић је најоштрије осудио последњи у низу напада на Србе и српску имовину.

  

"Континуирани напади на повратнике и њихову имовину стварају у српској заједници
осећај страха и неизвесности, имајући у виду да овакви случајеви остају нерасветљени",
истакао је Стевановић.

  

Он је апеловао на надлежне органе да починиоце приведу правди, јер некажњени
злочини прете да буду поновљени.
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Зарић је и прошле године је био мета напада, када су непознате особе опљачкале
његову кућу, а у фебруару ове године у Истоку га је привела косовска полиција, наводи
Косово онлајн.

  

Након саслушања код јавног тужиоца у својству сведока, како је тада рекао, он је пуштен
на слободу.

  

Зарић је повратник у Љубожду од 2017. године.

  

У последње време на Косову и Метохији је забележен повећан број напада или
подметања пожара на кућама Срба повратника.

  

(Танјуг)
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