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 ПРИШТИНА - Специјално одељење Основног суда у Приштини издало је данас локалну
потерницу против Милана Радоичића, због сумње да је учествовао или организовао
криминалну групу.

  Потерница је издата на основу захтева косовског Специјалног тужилаштва, а на основу
члана 283 параграф, преноси Косово онлајн позивајући се на приштинску Коху.

  

Коха наводи да је Радоичићево име познато косовској јавности, јер је потпредседник
Српске листе, а наводи се да је рођен у Ђаковици са пребивалиштем у северној
Митровици.

  

Ђурић: Потерница за Радоичићем последњи у низу притисака

  

Директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић рекао је данас да је расписивање локалне
потернице за Миланом Радоичићем последњи у серији притисака на српски народ у
покрајини, и покушај да се политички делегитимизује Српска листа, чије је деловање
највећи трн у оку приштинских сепаратиста.
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"Чињеница да је ова информација обелодањена на дан расписивања ванредних избора
на Косову и Метохији даће тон читавој предизборној кампањи, која ће очигледно бити
такмичење албанских политичких актера у шовинизму и мржњи према Србима", навео је
Ђурић.

  

  

Косовско правосуђе, каже он, уместо да се бави сузбијањем верског екстремизма и
деконструкцијом албанских криминалних кланова, једва чека да по наредби приштинских
криминалних босова на себе преузме улогу палице за политичко разрачунавање.

  

"Приштинско правосуђе још једном је на најфлагрантнији начин показало да је
инструмент у рукама албанских политичких и криминалних структура, и да је оруђе за
антиправни линч Срба", истиче Ђурић, наводи се у саопштењу Канцеларије за Ким.

  

Срби на Косову и Метохији ће, уверен је он, и у предстојећем периоду, без обзира на све
диверзије Приштине, остати лојални држави Србији и подржавати Српску листу као
најистрајнијег гаранта одбране српских државних и националних интереса у нашој
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јужној покрајини.

  

Потерница - застрашивање како би што мање подржало СЛ

  

Локална потерница против Милана Радоичића има за циљ застрашивање српског
становништва, а све како би се стекли јефтини политички поени у албанској јавности
уочи ванредних избора чије се расписивање очекује, оценила је данас та странка.

  

"Расписивање некакве потернице, дан након што је обзнањено да ћемо у наредном
периоду имати ванредне парламентарне изборе, је узалудни покушај косовских
Албанаца да застраше српски народ. И на овим изборима српски народ ће на све
притиске одговорити још већом слогом, упорношћу и истрајношћу, сабрани око Српске
листе", истиче се у саопштењу странке.

  

Такође подсећају да је исто то косовско правосуђе и тужилаштво јавно признало да
немају доказе против Радоичића те да је услед недостатка доказа било немогуће
расписати међународну потерницу.

  

"Сада је више него јасно да за оптужбе и малтретирање Срба на Косову и Метохији нема
потребе да косовске институције обезбеде доказе, довољно је да се неко нађе на тајним
листама албанских тамних кругова и да се читав косовски систем подигне са циљем
елиминације тог Србина", истиче се у саопштењу.

  

Очигледно је да Приштини смета Српска листа која је брана антисрпским активностима
на Косову и Метохији, па настоје да "синхронизованим акцијама својих квази судова и
изнајмљених Срба" онемогуће нормалан живот српских грађана у нади да ће на овај
начин смањити број оних који ће подржати Српску листу и њену политику координисану
са државом Србијом, констатују у Српској листи.

  

(Танјуг)

  

 3 / 3


