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Косовска Митровица – Руководства две српске општине Косовске  Митровице и Зубиног
Потока прекинули су јуче сарадњу са Еулексом. Повод  за овакву радикалну одлуку су
распоређивање специјалних снага  Еулекс-полиције испред полицијских станица у
северном делу Косовске  Митровице и Звечана и незваничне информације да ће бити
ухапшени  новопостављени полицијски официри који нису прихватили ротацију КПС-а 
Братислав Краговић (северна Косовској Митровици) и Ненад Ђурић (Звечан).

  

Да је јуче било напето на северу потврђује и чињеница да је  хеликоптер Еулекса је
надлетао простор од северног дела Косовске  Митровице према административном
прелазу Јариње.

  

Крстимир Пантић, председник општине Косовска Митровица, за „Политику”  каже да од
јуче и званично прекида сарадњу са мисијом Еулекса јер су,  како каже јаке полицијске
снаге, обучене за разбијање демонстрација јуче  ујутру добиле наређење да спрече
улазак новоименованих командира у  полицијске станице.

  

Пантић каже да ће делегација ове четири општине на северу Косова  затражити да их
до краја недеље прими Ивица Дачић, министар унутрашњих  послова Србије.

  

 „Из ходника Дачићевог кабинета нећемо изаћи док се не погледамо очи у  очи”, каже
први човек општине Косовска Митровица и објашњава да је  допис министру упућен још
пре четири месеца, али да до састанка још није  дошло.

  

Одлуку о прекиду сарадње са Еулексом донео је и Славиша Ристић,  председник
општине Зубин Поток, који мисију ЕУ сматра „окупационим  снагама”.
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У Еулексу нису имали коментар на одлуку о прекиду сарадње са њима, а  своје
присуство у полицијским станицама у Звечану и Косовској Митровици  тумаче као потез
у складу са мандатом ЕУ. Ирина Гудељевић портпарол  мисије ЕУ у Приштини за
„Политику” каже:

  

– Еулекс полиција није опколила полицијске станице, она је одувек уз  пуну сагласност
свих страна имала приступ овим и другим полицијским  станицама на северу. Јутрошње
распоређивање специјалаца Еулекса било је  искључиво мера предострожности, ради
безбедности свих грађана.

  

Гудељевићева, такође, каже да је питање ротација још актуелно али да ће бити решено
уз сагласност свих страна.

  

У регионалној команди КПС-а у Косовској Митровици, у јужном делу  града, за наводе да
је све под контролом и да је стање редовно Нусрет  Мехмети, регионални портпарол
КПС-а, каже да нема никаквих промена, да  све четири полицијске станице раде као и
пре недељу или месец дана. Он  се нада да ће се редовне активности око 300
полицајаца, у четири  полицијске станице, као и 26 српских полицајаца који раде у
региону,  наставити као и пре одлуке коју су Срби донели у петак.

  

(Политика)
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