
Милош Вучевић: Атмосфера на северу КиМ напета толико да је довољно шибица да се упали да све крене у непожељном правцу. Над Србима се спроводи терор
среда, 07 децембар 2022 11:29

Министар одбране Србије Милош Вучевић изјавио је да на северу Косова јутрос нема
инцидената, али да је "атмосфера напета и да је довољно шибица да се упали да све
крене у непожељном правцу".

  

  

Вучевић је за телевизију Прва изјавио да „Приштина све време Куртијевог мандата
повлачи низ једностраних потеза, који су усмерени на непоштовање свих договора који
су на неки начин постигнути“.

  

„То је јасна порука Србима да су они тамо непожељни“, рекао је Вучевић.

  

Поводом информација из косовских медија да су се чуле експлозије током јучерашњег
покушаја чланова општинских изборних комисија да уђу у зграде општина на северу
Косова због организовања превремених локалних избора које бојкотује Српска листа,
Вучевић је рекао да су то „глупости“.
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Он је оценио да се над Србима на северу Косова спроводи „веома организовани терор“
администрације Аљбина Куртија, а да је циљ акција које спроводе „да узнемире, уплаше
и протерају Србе“.

  

„Покретање теме обавезног служења војске не треба доживљавати као да је Србија
ближе рату“

  

Вучевић је изјавио да не треба нико да доживљава покретање теме о обавезном
служењу војног рока као да је „Србија ближе рату или ближе сукобима, па неко хоће да
мобилише нашу децу“.

  

Он је рекао да се могућност обавезног служења војног рока „разматра зато што није
довољна попуњеност у професионалном саставу војске“, нарочито у Београду и
Војводини, као и због обуке неопходне за реаговања у ванредним ситуацијама.

  

„Када причамо о евентуалном поновном враћању Закона о служењу војног рока, не
говоримо о рату“, рекао је Вучевић и додао да се „обавезна војна обука разматра“ и да
то „није одлука која се доноси преко ноћи“.

  

Додао је да то „није приоритет Министарства одбране“, али да ће свакако о враћању
обавезног служења војног рока „бити урађене стручне анализе и јавна расправа“.

  

(Бета, Н1) 
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