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субота, 18 јул 2009 17:37

Председник Српског националног већа (СНВ) Милан Ивановић изјавио је данас у
Косовској Митровици да му представници Мисије Европске уније (Еулекс) стављају на
терет кривичних дела за које није одговоран и да ће од представника званичног
Београда затражити заштиту.

  

Ивановић је на конференцији за новинаре изјавио га Еулекс сумњичи за организацију,
подршку и учествовање у терористичким групама, подстрекавање, националне верске
или етничке мржње, раздора или нетолеранције.

  

Ивановић је навео да му се на терет стављају и кривична дела угрожавање особља
Еулеx и придруженог особља, као и позив на отпор, те учествовање у маси која врши
кривично дело.

  

Председник СНВ северног Косова је нагласио да је тужилац при Еулексу у Косовској
Митровици Нета Амин захтевала његово привођење на испитивање или, у крајњем
случају, хапшење по основу Кривичног закона Косова.

  

„Оптужбе су веома тешке, али ово је група измишљотина, неистина, али очигледно се на
овај начин жели уклањање са овог простора политичких представника Срба,” оценио је
Ивановић.

  

Ивановић је казао да је преко командира полицијских станица у Звечану и Косовској
Митровици поручио представницима Еулекс „да не признаје албански суд”, те да ће пред
српским правосудним институцијама, уколико је потребно, разговарати о оптужбама које
нису засноване на чињеницама.

  

Ивановић сматра да се ради о кампањи дискредитације политичких представника Срба
са севера покрајине, која је нарочито појачана од доласка у покрајини Мисије ЕУ, која
спроводи план Мартија Ахтисарија, мимо мандата Резолуције 1244 Савета безбедности
Уједињених нација.
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Председник СНВ северног Косова је истакао да ће од српских власти затражити
заштиту права на рад и живот, јер се не осећа безбедно посто су, како је оценио,
представници међународне заједнице на Космету произвели толике количине неистине.

  

„Обратићу се и релевантним политичким партијама, али и амбасадама оних земаља које
нису радиле на стварању независног Косова, уколико не буде јасног одговора званичног
Београда, како моја породица не би живела под сталним стресом због претњи да ћу ја
бити ухапшен”, казао је Ивановић.

  

Портпарол Еулеx задужен за правосуђе Кристоф Ламфалуси изјавио је митровичком
радију Контакт Плус да је у вези са случајем Ивановић пре три недеље почела
заједничка акција Косовске полицијске службе (КПС) и Еулекс полције започета истрага.

  

„Јако је рано да се било шта коментарише и било какви детаљи износе о овом случају. Ја
могу само да потврдим да је у току заједничка истрага полиције и Еулекс тужилаштва у
вези овог случаја”, рекао је Ламфалуси.

  (Танјуг)  
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