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Косовска Митровица – Одлука руководства четири српске општине на северу Косова
да преузме команду над полицијским станицама у овом делу Покрајине и на
административним прелазима, у Брњаку, у општини Зубин Поток, и Доњем Јарињу, у
општини Лепосавић, после одлуке косовских власти о ротацији командира полицијских
станица на северу Покрајине у Министарству за Косово и Метохију оцењена је као
„непримерена”, али икао „панданнепримереној одлуци албанске стране“.

  

Подсетимо, 26. маја је Решат Малићи, генерални директор Директората Косовске
полицијске службе у Приштини,донео одлуку о ротацији коју полицајци КПС-а са севера
КиМ нису признали, због чега им је најпре изречена мера „плаћене суспензије” са радног
места, а потом и уречена решења о отказима.

  

Оливер Ивановић, државни секретар у Министарству за Косово и Метохију, за
„Политику“ каже да је једна неодмерена и непримерена одлука Албанаца изазвала,
такође, непримерену одлуку српских структура на северу.

  

– Тук на лук неће донети побољшање ове ситуације, јер општинске структуре не могу да
именују полицијске командире. Надам се да ће Еулекс схватити опасност овакве
ситуације, која може само да унесе конфузију међу грађане, и дубоко сам убеђен даће
Еулекс директно да се умеша у решавање овог проблема. Очигледно је да су позиције
КПС у Приштини и наше дијаметрално супротне, али знам да командири који су
суспендовани одлуком генералног директора Директората КПС-аРешета Малићија
морају да упуте жалбу Еулексу, јер на тај начин Еулекс добија прилику да делује – каже
Ивановић, наглашавајући да је полиција на северу „и те како потребна“ али и додаје да
„ми који се бавимо политиком нисмо полицајцима много помогли“.

  

Државни секретар такођекаже да је велике политизације овог проблема била са обе
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стране, што је само доприносило конфузији у полицијским редовима.

  

– Полицајци морају да добију помоћ политичара, пре свега у смислу да политика не буде
умешана у рад полиције – изричит је Оливер Ивановић.

  

У Еулексу јуче нису одговарали на наше позиве, вероватно остајући при прекјучерашњем
ставу да „немају коментар“.

  

Иначе, може се незванично чути да ће Кфор и Еулекс полиција покушати да
интервенишу у понедељак, приликом доласка новоименованих командира на чело
полицијских станица, а има и најава да би нови командни кадар могао да буде ухапшен.

  

У Приштини, у полицијском врху, нису били богзна како расположени да коментаришу
одлуку српских општина о преузимању 300 полицајаца из четири полицијске станице на
северу, као и око тридесетак полицајаца који раде у Регионалној команди, у јужној
Митровици, а Бајрам Реџепи, министар полиције у самопроглашеној косовској влади, на
наше питање љутито је одговорио:

  

– Нећу давати изјаве ни албанској ни српској штампи. Немојте ме више звати.

  

Решат Малићи, генерални директор Директората КПС у Приштини, „иако је на одмору и
није обавештен о овом случају“ за „Политику“, ипак, каже:

  

– Ми не признајемо паралелне структуре на северу Косова, па сходно томе не
признајемо никакве одлуке које су они донели. Јединственје ланац команде за све
полицајце на територији Косова, а штаб је у Приштини. Не могу председници општина да
буду на челу полицијске формације. То што су они урадили, а подвлачим да су то
паралелне структуре, значило би и да свака општина на Косову може да има своју
полицију”.
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У Регионалном штабу КПС у јужном делу Косовске Митровице јуче супотврдили да су
„сви Срби, осим оних који имају редован недељни одмор, били на својим радним
местима“. Нусрет Мехмети, регионални портпарол КПС у Приштини, каже да осим око
300 полицајаца који делују на северу, у региону има још 26 полицајаца из редова српске
заједнице.

  

– Јуче су на радним местима били сви српски полицајци, осим оних који раде у
администрацији и који имају слободан викенд. Такође, одсутни су и они који користе
годишњи одмор, а оперативни су били сви они који су у редовима специјалне јединице
„Росе“, у саобраћајној полицијии на другим редовним задацима. Ништа се није
променило, а убеђен сам да ће српска полиција и даље функционисати као до сада.

  

У српској заједници су доследни ставу да су били „приморани да повуку једностран
потез, пошто Еулекс није реаговао, а полиција у Приштини, мимо свих правила, донела
одлуку о суспензији, а потом и дала отказе српским командирима.

  

Два председника, Крстимир Пантић који је на челу Косовске Митровице и Славиша
Ристић, који је председник општине Зубин Поток за „Политику“ наглашавају да ће већ од
понедељка, а после прекјучерашње одлуке одборника четири општине са севера Косова,
новоименовани командири преузети дужност, с тим што ће и српски полицајци из
региона прећи у своје матичне полицијске управе. Обојица истичу да ће се у јавним
гласилима и у службеном гласнику објавити одлука српског руководства, мада верују да
ће се Еулекс, у складу са мандатом који има, ставити у службу српских полицајаца,
односно обављаће мониторинг у полицијским управама.

  

– Од Еулекса очекујемо да српским полицајцима пружи пуну логистику и да буде
кооперативан, што је у складу са мандатом ове мисије. Уосталом, у надлежности Еулекса
су, између осталог, полиција и судство, а верујемо да ће Еулекс обезбедити и средства
за функционисање КПС – каже за „Политику“ Славиша Ристић. На питање које ће
униформе носити српски полицајци на северу КиМ, с обзиром на то да се на њима
налазе ознаке косовске полиције, Ристић одговара:

  

– Униформе ће остати, јер су оне и наслеђене од Унмика.
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И Крстимир Пантић за „Политику“ каже да од понедељка у полицијске станице долазе
новоименовани командири, а да је све урађено како би се гарантовала лична имовина
грађана и сачувала безбедност. Како је рекао, на ову одлуку су се, између осталог,
одлучили и због петиције подршке, коју је 300 полицајаца са севера потписало у знак
солидарности са отпуштеним колегама.

  

(Политика)
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