
Завршена акција полиције против терориста у Куманову, погинуло је осам полицајаца, рањено више од 37, а убијено је 14 терориста; Иво Котевски - Ухапшене вође терориста са Косова
недеља, 10 мај 2015 20:40

Сукоби полиције и терористичких група у Куманову су завршени. Живот изгубило
осам полицајаца, док је рањено више од 37, а убијено је 14 терориста. Страхује се да
има још жртава. У граду су се данас чуле и сирене Хитне помоћи, преносе
македонски медији, а од раног јутра су се из појединих делова града поново чули
пуцњи. Портпарол македонског МУП-а потврдио је да је елиминисана једна од
најопаснијих терористичких група на Балкану, чији су чланови познати терористи са
Косова.

  

  

Косовска веза за дестабилизацију Македоније

  

Лидери групе која је напала Куманово су петорица "косовских држављана" одраније
познатих по формирању паравојних структура у региону, саопштиле су македонске
власти. За великим бројем чланова групе биле су расписане међународне потернице.
Такође, познати су и по везама са "косовским политичарима" међу којима су Рамуш
Харадинај и Аљбин Курти.
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  Ризај Бег  Портпарол македонског МУП-а Иво Котевски навео је да су осумњичени као лидеригрупе Мухамед Краснићи, такозвани "Командант Малишева", Мирсад Ндрецај –"Командант НАТО", Сами Ушкини – "Командант Соколи", Бег Ризај – "Командант Бегу" иДеме Шеху – "Јунику", сва петорица са Косова.  Ризај Бег ("Командант Бегу") био је припадник Ослободилачке војске Косова у зониДукађин, под командом Рамуша Харадинаја. После рата, једно време био је Харадинајевтелохранитељ.  И Мирсад Ндрецај ("Командант НАТО") познат је по вези са Харадинајем. Током рата2001. године, био је један од локалних команданата Ослободилачке националне армије.Недавно је преузео одговорност за напад на караулу Гошинце, тврдећи да се за таквуакцију одлучио јер су албански лидери, зарад личних интереса, издали идеје за које себорио.  

  Ндецај са Рамушом Харадинајем  Ндрецај је, после рата у Македонији, био један од утицајнијих чланова Алијансе забудућност Косова (Харадинајева партија) у Ђаковици. Једном приликом је ухапшен збогпретњи судијама у том граду.  Међу осумњиченима је и Сами Укшини, познат и по ратном надимку "КомандантСокољи", који је такође из Ђаковице. Бар десетак чланова његове породице борило се уредовима ОВК на Косову, ОНА у Македонији и ОВПБМ на југу Србије. Током сукоба уМакедонији, био је командант бригаде у региону Липкова.  Четврти осумњичени Дем Шеху ("Јунику") је из Дечана и ветеран је ратова на Косову и уМакедонији. После рата у Македонији, једно време је био телохранитељ Алија Ахметија(Демократска унија за интеграције) и одржавао је блиске везе са високим званичницимаАхметијеве партије.  

  Још један ветеран ратова у Македонији и на Косову је Мухамед Краснићи, или"Командант Малишева". Његов брат Албан је високи функционер покретаСамоопредељење Аљбина Куртија.  19:19 - Лидери терориста били телохранитељи Ахметија и Харадинаја  Вође разбијене терористичке групе Дене Шеху и Бег Ризај били су телохранитељилидера владајуће македонске партије Демократске уније за интеграцију Алија Ахметијаи хашког оптуженика Рамуша Харадинаја, преносе македонски медији.  
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  Албански медији преносе да је Шеху као припадник ОВК учествовао у борбама на Косову1999. године, те у Македонији 2001. године, након чега је био елохранитељ Ахметија, ачесто је био виђен и са другим функционерима ове партије.  Бег Ризај, био је припадник ОВК у зони Дукађинина Косову, којом је руководио РамушХарадинај. Након рата на Косову био је Харадинајев телохранитељ.  18:37 - Почела седница Савета безбедности Македоније  У Скопљу је вечерас почела седница Савета безбедности о догађајима у Куманову наконкоје се, како је раније најављено, очекује обраћање председника Ђорђа Ивановајавности.  Седници присуствују највиши државни представници, као и лидер опозиционогСоцијалдемократског савеза Македоније Зоран Заев.  17:51 - Идентификовани лидери терориста  Портпарол МУП-а Иво Котески рекао је на конференцији за новинаре да је у полицијскојакцији, која је почела у суботу ујутру, а данас завршена, терористичка група која јебројала више од 40 особа, елиминисана и неутралисана.  Лидери ове групе су, према његовим речима, озлоглашени Мухамед Краснићи тзв.командант Малишева, Мирсад Ндрецај тзв. командант Нато, Сами Укшини тзв.командант Соколи, Бег Ризај алијас командант Бегу и Дене Шеху алијас Јунику.  Котески је рекао да су они Албанци са Косова и доводе се у везу са формирањембројних терористицкцих и екстремистичких група у региону, односно, како је рекао,фигурирају као оснивачи паравојних структура.  19:12 Један од полицајаца погинулих у нападу албанских терориста на Куманово јеСрбин Бобан Ивановић, пренео је РТС.  Јавном сервису је потврђено да је међу погинулим полицајцима и припадник српскезаједнице у Македонији, а на друштвеним мрежама се појавила информација да се радио Бобану Ивановићу.  16:10 - Стабилно у Прешеву, границу прешло 700 Албанаца из Македоније  Ситуација у Прешеву је апсолутно је стабилна и под контролом. У овом тренутку нема ниједан показатељ који би могао да проузрокује дестабилизацију стања или узнемирењеграђана.  15:56 - Објављен снимак појединих ухапшених терориста:    15:45 - Котевски: Ухапшене вође терориста са Косова  План наурожане терористичке групе био је напад на неколико државних и цивилнихциљева, рекла су у признању приведена лица а потврдио портпарол македонског МУП-аИво Котевски.  Котевски је потврдио да је полицијском акцијом елиминисана једна нд најопаснијихтерористичких група на Балкану, преноси портал мкд.мк.  

  Котевски је потврдио да су у овој акцији ухапшена тројица од пет лидера терористичкихгрупа, и то грађани Косова.  Помоћник министра унутрашњих послова Иво Котевски је рекао да је полиција пронашлатела 14 терориста у униформама.  „МУП ради на идентификовању погинулих терориста. Терористичка група је бројалавише од 40 људи, а терористи су планирали нападе на македонске институције“, изјавиоје Котевски.   Он је додао да је страдало укупно осам припадника полицијских снага.   Пронађен је велики арсенал оружја, а лидери оружане групе су били Мухамед Краснићи,познат као командант Малишева, Мирсад Ндрецај, познат као командант Нато, СамиУшкини, познат као командант Соколи, Беи Ризај и Дем Шеху.   Тројица њих били су у групи терориста који су се јуче предали полицији.   14:59 - Формиран кризни штаб, школе затворене у понедељак  Скупштина општина Куманово донела је одлуку о отварању неколико прихватнихцентара за грађане који су напустили своје домове или су евакуисани због оружанихсукоба полиције са терористичком групом.  Формиран је кризни штаб, а одлучено је и да сутра не раде основне и средње школе,јављају македонски медији.  Општина је издвојила два милиона денара за набавку воде, хране и хигијенскихсредстава.  Тачан број грађана који су напустили своје домове није познат, али у насељу у којем сеодвијала полицијска акција живи око 6.000 становника.  Градоначелник Куманова Зоран Дамјановски апеловао је на грађане да се не деле поетничкој линији, наводећи да је Куманово мултиетнички град  14:43 - Полиција уништила аутомобил бомбу у Дивљем насељу  Македонска полиција је током антитерористичке акције у кумановском Дивљем насељууништила аутомобил-бомбу, који је био пун разорног експлозива, јављају македонскимедији, позивајући се на изворе из безбедносних служби.  

  Исти извор наводи да је план терориста био извођење акције са што више људскихжртава са циљем изазивање панике и дестабилизације државе.  Имајући у виду да је јуче у Скопљу било планирано одржавање маратона и да је недељау Куманову "пазарни дан" било је оправдано дество безбедносних снага на разбијањуове терористичке групе, преносе македонски медији.  Скопље -- Генерал Армије Македоније у пензији Илија Николовски изјавио је да јемогуће да је неко намерно изазвао инцидент у Куманову агажовањем плаћеника.  Николовски је у међуетничком конфликту у Македонији 2001. године командовао Другимармијским корпусом.  

  "Инцидент у Куманову и конфликт неће успети. Неће успети зато што је стратегијскиинтерес Албанаца и у Македонији и на Косову и шире да има мир и стабилност урегиону, да не буду дежурни кривци за нестабилност", казао је Николовски за „Канал 5“.  Николовски је рекао да сматра да наоружану групу која је изазвала сукоб у Кумановучине плаћеници и да су организатору те кризе ствари измакле контроли.  14:25 - Албански политичар: Време за уједињење Албанаца  Албански политичар, лидер Листе за природну (велику) Албанију Кочо Данај, тврди даиза "рата у Куманову", у насељима у којима живе Албанци, стоји власт и сматра да једошло време за уједињење Албанаца.  

  14:18 - Ухапшени терористи код истражних судија  Ухапшени терористи приведени су раније данас код истражних судија, јавила јетелевизија Н1.   13:52 - Градоначелник Куманова: Ситуација је драматична  "Ситуација је и даље драматична, јутрос између 6.30 и 7.30 била су борбена дејства,детонације и пуцњава. Наше инсајдерске информације, пошто однос између локалнесамоуправе и МУП-а није на завидном нивоу, су такве да су два припадника МУП-ајутрос теже рањена, а можда су и у животно угрожени", рекао је Зоран Дамјановски,градоначелник Куманова.  Куманово -- У Куманову од јутрос спорадични пуцњи, запаљене куће, а рањена сучетири полицајца. Број страдалих полицајаца попео се на осам. Дан жалости уМакедонији.  Број убијених полицајаца у окршају са терористима у Куманову повећао се на осам,јавила је македонска телевизија Сител.  Још један полицајац који је рањен у јучерашњој пуцњави подлегао је повредама ускопској болници, јавио је раније дописник Б92 из Скопља.  

  Један полицајац погинуо је данас у сукобу са терористима, док је још један мртавполицајац пронађен приликом рашчишћавања терена.   Како јавља репортер Б92 из Куманова, у јутрошњој пуцњави рањена су четворицаполицајаца, двојица теже. Спорадична пуцњава још увек одјекује.   Агенција МИА објавила је имена шест погинулих припадника полиције: ЖаркоКузмановски (32), Сашо Самоиловски(32), Ненад Серафимовски (28), Исамедин Османи,Бобан Ивановић и Горан Илиевски.   Према најновијим информацијама, у окршајима са терористичким групама уКуманову страдало је осам полицајаца, а међу њима је и Македонац српскенационалности Бобан Ивановић.  

  Број погинулих полицајаца порастао на осам, више од 30 је рањено, а међу њима је иБобан Ивановић, македонски полицајац српске националности.  Мустафа: У Прешеву има „много” избеглица из Македоније  ПРЕШЕВО - У Прешево је у током суботе стигло 309 Албанаца из Македоније, који сууточиште потражили код родбине. Председник општине Прешево Рагми Мустафа рекаоје да у Прешеву већ има „много” избеглица из Македоније.  
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  Његов заменик Скендер Дестани рекао је да су се људи смештали по кућама приватно ида нико није дошао у локалну самоуправу да тражи да им обезбеди смештај.  Становници Прешева кажу да их ово подсећа на 2001. годину и почетак оружанихсукоба у Македонији, када су Албанци из Лојана и околних села масовно бежали уопштину Прешево.  Македонски председник Ђорђе Иванов заказао је за данас седницу Савета забезбедност Македоније, на коју је позвао и лидере опозиционих партија.  По завршетку седнице која је заказана за 17.00 часова, председник Иванов обратиће сеграђанима Македоније, преносе македонски медији.  Осим Иванова, чланови Савета су премијер Македоније Никола Груевски, председникСобрања Трајко Вељаноски, министри унутрашњих послова Гордана Јанкуловска,одбране Зоран Јолевски, шеф дипломатије Никола Попоски, те Вели Креци, ФљораКадриу и Насер Сејдини.  На сједицу су позвани и председници опозиционих патрија Социјалдемократског савезаМакедоније Зоран Заев и Демокарске партије Албанаца Менхуд Тачи, те лидер чланицевладајуће коалиције Демократске уније за интеграцију Али Ахмети.  12:25 - Осам погинулих полицајаца  Број погинулих полицајаца порастао на осам, јавља македонски Сител.  12.15 - У ТОКУ ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА, ЧУЈЕ СЕ СНАЈПЕРСКА ПУЦЊАВА  Полицијске снаге чисте терен у кумановском Дивљем насељу одакле се вије дим.Повремено се чују пуцњи, према извештајима медија, из снајпера припадника ОВК (УЧК)који пуцају на македонске снаге безбедности.  

  11:57 - ЗАТИШЈЕ У КУМАНОВУ, ПОГИНУЛО ШЕСТ, А РАЊЕНО 30 ПОЛИЦАЈАЦА  Током полицијске акције у разбијању терористичке групе у Куманову погинуло је шестполицајаца, а 30 их је рањено и налазе се у болници у Куманову и Скпљу.  Агенција МИА наводи имена погинулих припадника полиције: Жарко Кузмановски (32),Сашо Самоиловски(32), Ненад Серафимовски (28), Исамедин Османи, Бобан Ивановић иГоран Илиевски.  Према најновијим информацијама, тренутно се у Куманову не пуца, иако су се ноћас ијутрос чули пуцњи из аутоматског оружја.  Полиција је распоређена у граду, улице нису блокиране, саобраћај је нормализован ипродавнице су отворене, преноси македонска новинска агенција.  Министарство унутрашњих послова Македоније јутрос је саопштило да су претходненоћи хеликоптери надлетали Куманово у коме се чула спорадична пуцњава у насељуДива.  Три полицајца повређена су јутрос у Куманову, гдје и дале траје окршај македонскеполиције са терористима, јављају македонски медији.  

  Полиција проверава сваку кућу у Дивљем насељу, изнад којег се види црни дим, а чују сеи сирене хитне помоћи.  Повређени полицајци пребачени су у болницу у Скопљу.   Ноћас је у Ургентном центру у Скопљу потврђено да је још један припадник МУП-аподлегао повредама које је задобио у окршају са терористичким групама уКуманов, преноси портал Мкд.мк.  

  Овим се број погинулих полицајаца повећао на шест. Дим куља из центра Куманова.  Председник Владе Србије Александар Вучић упутио је данас телеграм саучешћапредседнику Владе Републике Македоније Николи Груевском, у коме се истиче даСрбија осуђује све покушаје за дестабилизацију Македоније и региона.   Од јутрос се из неких делова Куманова поново чују пуцњи, јавља репортерка РТС - а  
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Завршена акција полиције против терориста у Куманову, погинуло је осам полицајаца, рањено више од 37, а убијено је 14 терориста; Иво Котевски - Ухапшене вође терориста са Косова
недеља, 10 мај 2015 20:40

  Хеликоптери и беспилотне летелице од јутрос надлећу Куманово, а чују се и сиренеХитне помоћи, преносе македонски медији.   У Куманову, на северу Македоније, након целодневних оружаних инцидената полицијеса наоружаном групом, релативно је мирно, али напето због спорадичних пуцњева изватреног оружја који су се чули током ноћи и јутрос.  

  Министарство унутрашњих послова потврдило је јутрос да полицијска акција укумановском Дивљем насељу, где је у суботу ујутру све почело, ипак још није окончана,јавила је агенција МИА.  И македонски медији потврђују да се и јутрос, након 28 сати може чути пуцњава, да суполицијске снаге и даље распоређене у насељу Дива, као и да из појединих кућа и даљекуља густ дим.  У центру града ситуација је нешто мирнија, јавља РТС и влада уобичајена атмосфера занедељно јутро, неке продавнице раде, а неке не, и мање је људи на улицама него иначе.  Подсетимо, министарка унутрашњих послова Македоније Гордана Јанулоска синоћ јеизјавила да ће полицијска акција трајати све док последњи терориста не буденеустралисан, и подсетила да је ситуација на терену и даље веома ризична.  У полицијској акцији у Куманову, која је почела у ноћи између петка и суботе  погинуло јепет полицајаца, а више од тридесет повређено, потврдила је министарка унутрашњихпослова Македоније. Полицијске снаге покренуле су акцију против наоружане групе уКуманову.  Такође, због драматичне ситуације скопски Виз ер маратон, планиран за данас је,отказан, а очекује се саопштење Савета за безбедност Македоније.  

  На хладнокрвност, мир, уздржаност и на ненаседање на провокације апеловало јеМинистарство спољних послова Русије, амбасада САД, ЕУ и Мисија ОЕБС.  Европски комесар за проширење Јоханес Хан је поручио да је дубоко забринут за стањеу региону Куманова, рањене и погинуле.  Данас и сутра дани жалости у Македонији  Македонска влада је на ванредној седници касно синоћ донела одлуку да се недеља, 10.мај и понедељак, 11. мај прогласе за Дане жалости.  Дани жалости проглашени су поводом обележавања смрти припадника снагабезбедности Министарства унутрашњих послова у јучерашњој полицијској акцији противнаоружане терористичке групе у Куманову.  (Агенције)       
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