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Министар одбране Небојша Стефановић изјавио је данас на Јарињу да је услов за
смиривање тензија на северу Косова и почетак дијалога повлачење специјалних
јединица РОСУ са те територије. Он је, у друштву начелника Генералштаба Војске
Србије генерала Милана Мојсиловића и амбасадора Русије у Београду Александра
Боцан Харченка, обишао јединице у касарни "Стефан Немања" у Рашки и бази Рудница,
које се налазе у повишеној борбеној готовости.

  

  

Како се наводи у саопштењу министарства, Стефановић се током обиласка уверио да су
припадници Војске Србије у јединицама које се налазе у стању повишене борбене
готовости, „високо мотивисани и спремни да заштите свој народ“.

  

„Многи нису веровали председнику Вучићу када је рекао да ће наша војска бити много
снажнија и да неће дозволити било какав погром нашег народа, али сада могу да виде
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колико смо се развили, одлучност Војске Србије и нашу опрему и наоружање. Поносан
сам на старешине и војнике који су данас показали колико воле своју Србију и да су
сигуран фактор одвраћања свакоме ко планира да нанесе неко зло нашој земљи“, рекао
је Стефановић.

  

Он је истакао да је део војске у Рашкој и Новом Пазару у стању повишене борбене
готовости, али да не провоцира.

  

„Наша војска не провоцира, наша земља жели мир и свако решење које даје бољи живот
свима, али као што је председник рекао – никада више неће бити било каквих погрома
српског становништва, неће бити нових ‘Олуја, ‘Бљескова’ и сличних операција“, изјавио
је Стефановић.

  

Он је рекао да је задовољан што су и људи и техника спремни, додајући да опрема и
средства која смо куповали имају сврху да заштите и да се налазе у рукама људи
спремних да изврше сваки задатак који се пред њих стави.

  

„Драго ми је да видим да је морал људи изузетно висок, да су спремни и да им није тешко
што су у повишеној борбеној готовости, што не могу да иду својим кућама и буду са својим
породицама, јер схватају колико је ово значајно за нашу земљу“, додао је.

  

Он је изразио жаљење што је, како каже, изостала снажнија реакција међународне
заједнице и нагласио да очекује реакције од Европске уније и КФОР-а, који има мандат
да заштити Србе, јер су угрожени на Косову и Метохији.
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  „Генерал Мојсиловић је у сталном контакту са командантом КФОР-а. Трудимо се даспустимо тензије, али и да покажемо да нећемо ћутати на било коју провокацију.Очекујем реакцију и Европске уније и КФОР-а, који има мандат да заштити животе Срба,зато што су они угрожени на Косову и Метохији. Ово што се сада дешава потпуно јесупротно Бриселском споразуму, који очигледно за неке не важи. Ми се већ осам годинатрудимо да применимо Бриселски споразум, који су и власти у Приштини потписале идобровољно прихватиле, а Европска унија гарантовала. Ни после осам година немамопримену, поготово оних одредби које гарантују Србима нормалан и лакши живот, а нашта су се и чланице Европске уније обавезале као гарант споразума“, нагласио јеСтефановић.  Најавио је да ће Србија пред међународним институцијама затражити да се разговара отоме шта се дешава на КиМ и установи зашто Приштина не поштује међународне прописеи Бриселски споразум.  „Упознали смо пријатеље са ситуацијом на северу покрајине“  Он је нагласио да је данас организован долазак на административни прелаз Јарињекако би се сви упознали са ситуацијом и увидели да Србија постује међународнеспоразуме, да се налази у оквиру својих права, као и да је забринута због дешавања насеверу покрајине, јер се приштинске јединице понашају супротно постигнутимспоразумима којима су гарант и КФОР и УН.  
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  „Хоћемо да упознамо и наше пријатеље са ситуацијом, а оним што се дешава и да ихуверимо да Србија поштује све међународне споразуме као и да се понаша у оквирусвојих права. Желимо да им прикажемо због чега је јако опасна ова политика којуспроводе приштински органи. Потпуно обацујем позиве на деескалацију и стављањелажне једнакости било какве врсте“, поручио је министар и посебно истакао да Србијаније никога ни ухапсила, нити је неког убила, нити ушла на територију Северног Косова,а није ни звецкала оружјем на КиМ.  Подсетио је да Србија није учинила ниједан потез који би допринео подизању тензије,али у међувремену Приштина спроводи акцију којој је једини циљ изазивање страха међуСрбима.  „То мора да се заустави и ситуација да се врати у оквире када је била мање ненормалнас обзиром да већ 21 годину није нормална. Пре тога је немогуће разговарати, јер нијемогућ разговор с неким ко не поштује Бриселски споразум , не поштује све оно што седешава на терену и на крају чини овакве потезе који узнемиравају Србе и дестабилизујецео регион. То није добро ни за једног човека који овде зиви, био он Србин, Албанац илинеки други“, указао је Стефановић.  Боцан-Харченко: Провокација Срба на КиМ  У посети војсци били су и амбасадор Руске Федерације Александар Боцан-Харченко иизасланик одбране генерал-мајор Александар Зинченко како би се, како је ранијенајављено, лично уверили у актуелну ситуацију.  Харченко је том приликом изразио подршку Русије ставу Београда и који је усмерен кадеескалацији ситуације на КиМ.  „Код нас у Москви та ситуација изазива веома велику забринутост“, рекао је амбасадорРусије.  Боцан Харченко је додао да је и председник Србије Александар Вучић на састанкуСавета за националну безбедност формулисао пут и низ корака који би решили насталуситуацију и који би развили нормализацију односа Београда и Приштине, што Русијатакође подржава.  
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  Амбасадор је указао да је одговорност за насталу ситуацију на привремениминституцијама у Приштини, и да гомилање снага на прелазима представља кршење инеиспуњавање споразума који су раније потписани.  Он је додао да су на делу провокације и претње упућене на терену Србима који живе наКиМ.  Амбасадор Русије је указао да у дијалогу са Београдом код Приштине нема ниједногзнака за тражењем компромиса што показује опасну линију Приштине и притисак којиврши на Србе, а што може изазвати нове сукобе.  Боцан Харченко је указао и да постоји чудан, али штетан став западних партнера и САДкоји затварају очи пред насталом ситуацијом, а разлог за то су стари двоструки аршини,а сада видимо, како је навео, и вишеструке аршине, при чему се и Приштина и Београдпозивају на уздржаност и деескалацију.  При том се са српске стране не прави ниједна провокација, а понашање Београда јесуздржано, истакао је руски званичник.  Боцан Харченко је закључио да се руски министар спољних послова Сергеј Лавровтренутно налази у Њујорку и да је убеђен да ће он искористити свој положај и позицијуРусије у УН у циљу смиривања ситуације на заседању генералне Скупшитне светскеорганизације.  (Н1, РТС)  
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