
Марко Ђурић: Уколико ухапшени Срби из околине Гњилана не буду пуштени до вечерас, дијалога Београда и Приштине "неће бити и неће га бити за дуго времена"
уторак, 10 јул 2018 14:58

Директор владине Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић изјавио је да уколико
Срби који су ухапшени код Гњилана не буду пуштени до вечерас дијалога Београда и
Приштине "неће бити још дуго".

  

"Уколико до вечерас не буду ослобођени, наша порука је да дијалога неће бити и неће га
бити за дуго времена. И то је порука и председника Александра Вучића и порука коју
смо пренели и представницима Европске уније", рекао је Ђурић на конференцији за
новинаре.

  

  

Он је рекао да су ухапшени начелник Косовско-поморавског округа Радован Стојковић,
директор филијале Националне службе запошљавања Јован Денић, припадник Војске
Србије који живи на Косову а ради у Врању Ненад Стојановић и браћа Александар и
Предраг Ђорђевић, од којих је један активан а други пензионисани припадник МУП-а
Србије.
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Ђурић је рекао да је њихов једини грех тај што нису подржали формирање војске Косова
или су се јавно противили формирању те, како се изразио, накарадне формације.

  

"Напад је извршен на бруталан начин, по опробаном сценарију, и десио се потпуно
супротно свему што је договорено на последњем састанку председника Вучића и
Федерике Могерини када је договорено да се овакве ствари више неће дешавати, а
Албанци су преузели обавезу да ће се према нашој страни и нашим људима односити са
поштовањем, а то је својим присуством и речју гарантовала и Могерини", рекао је Ђурић.

  

Он је додао да је споразум и договор на тај начин погажен и да је порука Београда да
они сместа морају да буду ослобођени. Ђурић је рекао да тај акт косовске полиције
сматра узимањем талаца.

  

Косовска полиција потврдила је раније данас да је у региону Гњилана ухапсила пет
особа због делатности против уставног поретка и безбедности Косова, а акција је
спроведена на неколико локација.

  

Блиц: Брнабић у Лондону са европским лидерима о хапшењима на Косову, Србија
спремна да прекине дијалог

  

После данашњег хапшења петорице Срба на Косову и Метохији - Србија неће попустити.
Уколико они не буду пуштени на слободу до вечерас, одлука да се прекине дијалог са
Приштином биће спроведена у дело, сазнаје "Блиц". Према њиховим сазнањима,
премијерка Србије Ана Брнабић, која данас борави у Лондону на Самиту лидера
Западног Балкана и ЕУ, обавестиће високе европске званичнике о ситуацији на Косову,
као и о ставу Србије о прекиду дијалога.

  

- Нећемо толоерисати такво понашање Приштине. То је неприхватљиво за Србију и
сасвим сигурно ће, уколико Срби не буду пуштени, уследити наша реакција - рекао је
"Блицу" извор из Владе Србије.

  

Косовска полиција упала је јутрос у два српска села у косовском поморављу, код
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Гњилана и ухапсила петоро Срба. Међу ухапшенима су Радован Стојковић, начелник
косовско-поморавског округа и Јован Денић, директор огранка Националне службе за
запошљавање, који је иначе до скоро био и припадник косовских безбедносних снага
(КСБ). Ухапшени су и Александар и Предраг Ђорђевић, један активан, а један пасиван
припадник МУП-а, са Косова и Метохије. Приведен је и Ненад Стојановић, иначе
аутомеханичар, запослен при Војсци Србије у Врању.

  

Ђурић: До вечерас најхитније да буду пуштени Срби, иначе нема дијалога

  

Најаву о прекиду дијалога у случају непуштања Срба на слободу први је изнео директор
Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић.

  

Он је рекао да је напад на Србе на КиМ је извршен на бруталан начин, по опробаном
сценарију албанских екстремиста. Он је додао да је такво понашање потпуно супортно
свему што је договорено на последњем састанаку Александра Вучића и Хашима Тачија
са Федериком Могерини, када су Албанци преузели обавезу да ће се према нашим
људима опходити са поштовањем, што је присуством гарантовала и Могерини.

  

Међу ухапшенима и чланови СНС

  

- Наша порука је да ови људи морају бити ослобођени одмах, јер су ухапшени ваљда што
су починили вербални деликт. Ако не буду ослобођени до вечерас, никаквог дијалога
неће бити - рекао је Ђурић, и навео да је то и порука председника Србије Александра
Вучића.

  

Како је навео, петорица Срба су ухапшена због вербалног деликта и то у тренутку када
се у Лондону састају премијери региона, да разговарају о миру.

  

- Ово је велика срамота - рекао је Ђурић.
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Он је навео да се ради о добрим људима, "добрим домаћинима са више деце, људима од
30 до 40 година, од којих су неки и чланови СНС".

  

Дачић: Све због напуштања КБС

  

Иначе, према досадашњим информацијама иза хапшења, између осталог, стоји одмазда
због масовног напуштања безбедносних снага Косова. Наиме, у последњих недељу дана
око 30 припадника КБС, српске националности напустило је ту безбедносну службу, која
би с временом требало да прерасте у косовску војску.

  

У албанској јавности због тога потеза Срба стоврене су тензије, које су кулминирале
бројним изјавама њихових лидера, међу којима и Хашима Тачија и Рамуша Харадинаја
који су оптужили Србију да подговара Србе да напусте КБС.

  

О томе је данас говорио и српски шеф допломатије Ивица Дачић.

  

- Хапшење петорице Срба код Гњилана омета дијалог Беоргада и Приштине и у
супротности је ономе о чему се говори у Бриселу - рекао је Дачић.

  

Он је додао да је то реакција на повлачење Срба из неких безбедносних структура, од
којих Приштина, како је навео, жели да прави под патронатом неких западних земаља,
"стварајући тиме нуклеус за неку војску коју желе да формирају и покушавају да
представе да и Срби то подржавају". Такве акције, према његовим речима, показују да
"идемо један корак напред, два назад".

  

- Ја сам био присутан на последњем састанку. Договор је био да се подстиче, да се
ствара атмосфера за компромис и дијалог. Очигледно је да неки не желе компромис и
не желе дијалог - рекао је Дачић.

  

Вулин: Хоће Србе на Србе
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О одмазди због напуштања КБС говорио је данас и министар одбране Александар
Вулин.

  

- Пошто ни уз огроман притисак великих сила нису успели да сломе председника Вучића
да прихвати формирање војске Косова и пошто виде да Срби на Косову и Метохији
мисле исто што и њихов председник, власти у Приштини су још једном посегле за
насиљем у покушају да присиле Србе да постану део војске коју не желе и не признају -
рекао је он.

  

Према његовим речима, ово је неувијена претња којом желе да покажу шта су све
спремни да ураде и на северу Косова и Метохије, али и јасан показатељ за шта би
користили војску Косова ако би је икада формирали.

  

- Зато им и требају Срби у војсци да их користе против Срба", истакао је Вулин у
саопштењу.

  

Ако међународна заједница хоће разговоре, додао је, мораће да обузда Приштину и да
примора је на спровођење споразума - од формирања Заједнице Српских Општина па
до суда за ратне злочине ОВК.

  

- Сви ухапшени Срби морају бити ослобођени и мора им бити омогућено да се без
насиља и претњи бране са слободе - изјавио је министар Вулин.

  

Поповић: Прекинути све преговоре с Приштином

  

Министар задужен за технолошке иновације Ненад Поповић оценио је да због наставка
насиља над Србима на Косову треба прекинути све преговоре са Приштином и
преиспитати досадашње одлуке које су биле резултат спроводјења Бриселског
споразума.
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"Данашње хапшење Срба на Косову које су извршиле албанске сепаратистичке власти,
очигледно је увод у нови талас насиља над српским народом", навео је Поповић.

  

Према његовим речима, насиље само потврдјује да је сваки даљи дијалог са
"сепаратистима беспредметан", јер је њихов једини начин разговора насиље.

  

"Ради се о нечасним људима, који једно обећају, а одмах друго ураде. Београд више не
треба да трпи понижења Приштине, већ треба да обустави све преговоре са
сепаратистима и уз подршку наших медјународних партнера усмери сву пажњу на
заштиту безбедности Срба на Косову", написао је Поповић у сопштењу.

  

Шта се дешавало јутрос на KиМ

  

У акцији косовске полиције јутрос у околини Гњилана, наоружани припадници КПС са
џиповима опколили су, а затим и претресли поједине установе, односно просторије
Културно-просветног центра "Божидар Митровић Шандор", где се налазе канцеларије
службе за запошљавање и начелника округа у месту Шилово.

  

Према сазнањима "Блица", одузети су и компјутери и документација који постоје у
њиховим канцеларијама, а њихово испитивање је у току. Налог за претрес и привођење
послат је из Приштине.

  

- Ово је одмазда што су сви чланови КСБ из Гњилана напустили ову службу у протеклих
десетак дана - прича извор "Блица" са КиМ.

  

Како наводи агенција Срна, из полицијских извора речено је су повод за акцију наводно
изјаве Срба који су раскинули уговоре са КСБ.
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- Срби који су раскинули уговоре са КСБ су у изјавама навели да уговоре морају да
раскину јер на њих врше притисак представници српских институција стационираних у
Шилову - наводе из полиције за Срну.

  

(Бета - Блиц)

  

Видети још:

  

РТС: Косовска полиција пустила петоро Срба ухапшених код Гњилана

  КиМ: Косовска полиција упала у два српска села у околини Гњилана, приведена
петорица Срба због "делатности против уставног поретка и безбедности Косова"  
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http://www.nspm.rs/hronika/rts-kosovska-policija-pustila-petoro-srba-uhapsenih-kod-gnjilana.html
http://www.nspm.rs/hronika/kim-kosovska-policija-upala-u-dva-srpska-sela-u-okolini-gnjilana-privedena-trojica-srba.html
http://www.nspm.rs/hronika/kim-kosovska-policija-upala-u-dva-srpska-sela-u-okolini-gnjilana-privedena-trojica-srba.html

