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Након што су почели са реновирањем запаљених албанских кућа у насељу Брђани у
северном делу Косовске Митровице, дошло је до сукоба Срба и Албанаца.

  

Неколико стотина Срба окупило се у знак протеста јер се куће реновирају без њихове 
сагласности, а куће етничких Албанаца у већем броју, чиме је, како окупљени наводе,
прекршен раније постигнут договор да се обнавља по пет српских и пет албанских кућа.

  

Албанци и Срби гађали су се камењем, а припадници Еулекса који са Косовском
полицијом обезбеђују то место испалили су више патрона сузаваца и шок бомби у правцу
окупљених Срба.

  

"Бачена је ручна граната, пуцало се и из пиштоља", рекао је портпарол косовске
полиције Сами Мехмети, додајући да је у општем каменовању повређено укупно седам
особа, пет Албанаца и двојица Срба.

  

Сукоб је након тога престао, а Срби су и даље окупљени у близини кућа које се
реновирају.

  

Тренутно је у овом делу Косовске Митровице мирно, али напето, а Албанци су наставили
радове на спорној локацији.

  

Начелник косовско-митровачког управног округа Раденко Недељковић изјавио је да је
данашњи сукоб у насељу Брђани део "сценарија који долази са албанске стране, уз
подршку међународне заједнице".

  

"Ово је провокација Албанаца са циљем да се обуставе радови на изградњи српских
кућа у овом делу насеља.
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Раденковић је истакао да је реч о "авантури председника јужне Општине Косовске
Митровице Бајрама Реџепија пред новембарске изборе" и изразио бојазан да то "не оде
толико далеко да неко изгуби и живот".

  

"Апелујем на међународну заједницу да заузме јединствен став да и српска и албанска
заједница морају поштовати предвиђену законску процедуру", рекао је Недељковић.

  

Шеф УНМИК администрације у Косовској Митровици Јарослав Козак изјавио је да су јуче
касно послеподне добили захтев од Албанаца за изградњу осамнест нових кућа у
насељу Брђани.

  

Козак је истакао да није било времена да се до јутрос размотре сви захтеви и да је чак
шеснаест кућа за које се тражи дозвола о обнови налазе на територији општине Звечан.

  

"Албанци су одлучили да иду на своја имања, после тога сва одговорност припада
Еулекс полицији и Косовској полицијској служби", рекао је представник УНМИК-а.

  

На састанку општинског Одбора за безбедност управе јужног дела Митровице
констатовано је да је ситуација у насељу Брђани мирна и стабилна и да обнова
порушених и градња нових кућа како Албанаца, тако и Срба, може да буде настављена
после неколико недеља паузе.

  

Председник општине у јужном делу Митровице Бајрам Реџепи рекао је да су обављене
све неопходне припреме и да рад на кућама може данас да почне.

  

Градња кућа Албанаца прекинута је на неколико недеља пошто је камион извођача
радова у Брђанима, изгубио контролу у селу Суви До и улетео у једну кућу и том
приликом страдало је троје деце.
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