
Мимоза Кусари Љиља: Рушење српских кућа у Ђаковици није политичко питање
четвртак, 30 октобар 2014 12:25

Градоначелница Ђаковице Мимоза Кусари Љиља рекла је да је одлуку о рушењу две
српске куће општина донела због безбедности својих грађана, а не због тога што су
објекти власништво Срба.

  

  

У Српској улици у Ђаковици, у понедељак срушено је пет кућа у власништву породице
Стефић која не живи на Косову и Метохији.

  

Кусари је за РТК2 казала да власници нису обавештени о уклањању објеката, већ је о
томе био информисан само Унмик.

  

Она је додала да је општина реаговала након што су примили жалбе грађана да српске
куће у улици Краљице Теуте, некада Српске улице, могу да се обруше и да представљају
опасност по њихову безбедност.

  

Надлежне службе су изашле на лице места и након процене стања, донета је одлука о
њиховом уклањању.

  

Решење о рушењу објеката је објављено на сајту општине, каже градоначелница Љиља
и истиче да о томе нису информисали власнике кућа.
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"Имали смо јавно обавештење, такође, питали смо министарство и Унмик смо
информисали и пошто се нико није јавио, ми смо сада почели са овом иницијативом. Када
немамо никакву информацију од власника и кад објекат угрожава јавну безбедност,
онда је општина дужна да нешто предузме. Тако смо радили и са објектима чији су
власници Албанци", рекла је Кусари Љиља.

  

На питање да ли ће општина надокнадити штету власницима, она је рекла да су "они
заправо учинили услугу Србима тиме што ће уклонити ове објекте".

  

Министар за повратак и заједнице у Влади Косова Далибор Јевтић осудио је одлуку
општине Ђаковица да поруши српске куће и изјавио да је чин рушења уперен против
процеса повратка.

  

"Оно што се десило у Ђаковици за мене је акт уперен против процеса повратка. Ми овде,
трудимо се да као институција градимо нешто, док са друге стране постоје оне
институције које руше", рекао је Јевтић.

  

Ђокица Станојевић, председник удружења расељених Ђаковчана рекао је да ово није
први случај рушења српских кућа у Ђаковици и напоменуо да је 2004. године порушена
црква Успења пресвете Богородице.

  

"Пре тога срушена је црква Успења пресвете Богородице, 2004. Па је срушена црква у
самом центру, све цркве у Ђаковици су порушене, све куће су уништене. Што је најгоре,
ко уништава наше куће - они који су окупирали наше куће, у Српској улици", рекао је
Станојевић.

  

(Танјуг)
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