
„Косовска полиција“ затворила прелазе Јариње и Брњак. Срби блокирали пут у Варагу и у Рудару. РОСУ кренуле ка Зупцу и Зубином потоку под пуном опремом. „Новости“: Између 30 и 40 оклопних возила полиције креће се према Косовској Митровици
недеља, 31 јул 2022 22:48

Косовска полиција је саопштила да су прелази Јариње и Брњак затворени за путнички
саобраћај и возила због блокаде саобраћајница у правцу ових прелаза.

  

  

„Обавештавају се сви грађани да за промет користе друге граничне прелазе“, наводи се
у саопштењу које је објављено на званичној Фејсбук страници полиције.

  

22:23

  

Одјекују пуцњи на КиМ

  

У селу Бање код Брњака чује се рафална паљба, преносе Новости.
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22:12

  

Кордон косовске полиције и оклопних возила из Србице се креће према Косовској
Митровици 

  

Како "Новости сазнају, Кордон косовске полиције и оклопних возила (између 30 и 40
возила) из Србице се креће према Косовској Митровици.

    

21:47

  

Повређен Србин

  

Србин Н.В. повређен је вечерас у месту Слатина између Јариња и Лепосавића где су
грађани незадовољни једностраним мерама приштинских власти поставили блокаде.

  

Он је возилом хитне помоћи превезен у КБЦ у Косовској Митровици.

  

21:44

  

„Полиција Косова“: Било пуцњаве и према припадницима полиције

  

Полиција Косова је саопштила да се на неколико локација на северу Косова чула
пуцњава и да су неки од пуцњева били усмерени на полицијске јединице, али није било
повређених.
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„Грађани су такође дали информације да постоје случајеви заустављања Албанаца, који
су малтретирани, наношене су им повреде и нанета материјална штета на возилима од
лица за која се сумња да су део организација блокирања путева“, каже се у саопштењу.

  

Претходно је полиција Косова (ПК) саопштила да до сада нема званичних информација о
повређеним грађанима или полицијских службеника, стога позивају и апелују на медије и
грађане да не наседају лажним информацијама и вестима које имају тенденцију да
дестабилизују ситуацију и стварају панику.

  

У саопштењу за медије ПК истиче да наставља ангажовање са полицијским јединицама,
у обезбеђивању безбедности за све грађане без разлике, у интересу одржавања реда и
јавне безбедности.

  

Косовска полиција затворила је прелаз за путнички саобрац́ај и за возила на прелазима
Брњак и Јариње, због блокаде саобрац́ајница у правцу прелаза Јариње и Брњак.

  

20:55

  

РОСУ кренуле ка Зупцу и Зубином потоку, под пуном опремом и са воденим
топовима

  

Из Приштине према северу КиМ кренуле су екипе хитне помоћи и оклопна возила РОСУ
кренуле су на север КиМ.

  

Кренули су ка Зупцу и Зубином потоку, под пуном опремом и са воденим топовима.

  
  

Albanske jajare krenule prema Administrativnoj liniji pic.twitter.com/2d7kK3dxJK

  — Surogat (@surogatboy) July 31, 2022    
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20:38

  

Украјински посланик Алексеј Гончаренко: Србија је Путинов Тројански коњ у
Европи. Украјина мора да стане на страну Косовара и да их брани

  

Украјински посланик Алексеј Гончаренко је на свом Твитер налогу написао да Србија
покушава да започне рат на КиМ и да уколико се то догоди, Украјина мора да стане на
страну "Косовара". Гонарченко је напоменуо да је Србија Путинов Тројански коњ у
Европи и подсетио да Украјина има распоређене припаднике својих оружаних снага на
КиМ. 

  
  

If Serbia invades #Kosovo , we should defend the Kosovars. is ready to act with our troops on
the ground. is trying to start an aggressive war. Precisely according to Putin's method. As I said,

#Serbia  is Putin's Trojan horse in Europe. War anywhere in the
world is terrible.

  — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) July 31, 2022    

20:20

  

Огласила се и полиција тзв. Косова: "Блокирали смо"

  

Административни прелази Брњак и Јариње затворени су због блокаде саобраћајница у
правцу тих прелаза, саопштила је полиција Косова. "Косовска полиција затворила је
границу за путнички саобраћај и за возила на граничним прелазима Брњак и Јариње,
због блокаде саобраћајница у правцу ових граничних прелаза", наводи се у саопштењу.

  

20:13

  

19:50
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Саопштење Министарства одбране: Лажна информација о некаквим сукобима
Војске Србије и такозване косовске полиције

  

"Поводом великог броја дезинформација које у етар намерно пласира приштинска
администрација и које се шире путем лажних налога на друштвеним мрежама и
појединих интернет сајтова, а у којима се наводи како је тобоже дошло до некаквих
сукоба Војске Србије и такозване косовске полиције, Министарство одбране саопштава
да Војска Србије за сада није прелазила административну линију и није ни на који начин
улазила на територију Косова и Метохије".

  

19:44

  

Специјалци и на мосту на Ибру у Косовској Митровици

  

Појачане снаге специјалне јединице налазе се код моста на Ибру у Косовској Митровици.
Како сазнаје Косово онлине, код моста се окупљају и Албанци из Јужне Митровице. Коха
наводи, да је у близини моста виђено више десетина грађана.

  

Сирене су активиране на северу Митровице, док је пријављено да је блокиран пут у
Рударима и Звечанима и у Зубином Потоку. У близини моста на Ибру виде се специјалне
јединице, као и снаге Кфора и италијански карабињери. 
  До блокаде је дошло неколико сати пре ступања на снагу мера реципроцитета које је
Влада Косова увела у вези са личним картама.

  

19:39

  

Јариње затворено
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Како наводе медији, косовска полиција не дозвољава прелаз на Јарињу ни пешацима, ни
возилима, а враћа оне који су већ прешли.

  

Полиција у централној Србији враћа путничка возила која су кренула ка
административним прелазима.

  

19:32

  

Црквена звона у Лепосавићу

  
  

У Лепосавићу црквена звона звоне дуже од 30 минута https://t.co/NskCPfNvNq pic.twitter
.com/jUke2GGl4k

  — Филип Фићовић 1244 (@FicovicFilip) July 31, 2022    

19:24

  

За прелазу Јариње се чека око два сата

  

  

19:19

  

Затворен "Брњак"

  

Полиција тзв. Косова затворила је административни прелаз "Брњак". Око 18:15 часова
припадници полиције тзв. Косова затворили су административни прелаз на Брњачком
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мосту и тако блокирали сав промет путника и робе преко овог прелаза и из правца АП
КиМ.

  

   Your browser does not support the video tag. 

  

19:19

  

Окупили се и Албанци

  

На Рудару има око 100 Срба, док се, према сазнањима "Новости" у Бошњачкој махали
окупио већи број Албанаца. У јужном делу Косовске Митровице, одмах после Главног
моста који раздваја северну и јужну Косовску Митровицу, налази се око 200 окупљених
Албанаца.

  

  

После најаве Приштине да у понедељак почиње примена одлуке о пререгистрацији
возила и личним картама, грађани са севера Косова нам јављају да се на више локација
на северу Косова постављају барикаде. Заменик командира Косовске полиције за
регион Север Бесим Хоти потврдио је за Коссев да је дошло до блокаде пута у Зубином
Потоку код Варага и у Рудару.

  
  

Sirene i u Leposaviću
  Okupljanje u Jarinju
  Oko 200 Albanaca se okupilo odmah do glavnog mosta na Ibru, sa južne strane pic.twitter.co
m/UnES80ea0J

  — СМ.Милутинац (@Stevan077) July 31, 2022    

„Дошло је до блокаде пута у Зубином Потоку код Варага и у Рудару. Наводно је
протурена лажна вест да ће општина да се блокира од стране специјалних јединица, што
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апсолутно није тачно нити постоји таква намера“, за Коссев је казао Бесим Хоти.

  

Претходно су се у северном делу Косовске Митровице огласиле сирене за узбуну, јавила
је репортерка Н1. У међувремену, сирене су се зачуле и у Зубином Потоку и Лепосавићу.

  

(Н1, агенције)
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