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Пет лица српске националности са Косова која су ухапшена раније данас код Гњилана,
пуштена су, пренео је РТС.

  

Припадници косовске полиције су, током операције, спроведене на неколико локација у
региону Гњилана, ухапсили пет особа, које су нешто касније ослобођене, рекао је за КТВ
тужилац у Гњилану Јетиш Маљоку, наводи РТС .

  

  

Косовска полиција је претходно саопштила да су ова лица ухапшена под основаном
сумњом да су укључена у "делатности против уставног поретка и безбедности
Републике Косово", преноси КоССев .

  

 1 / 3

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/135/hronika/3195737/akcija-specijalnih-snaga-kosovske-policije-u-pomoravlju.html
https://kossev.info/policija-kosova-petoro-srba-uhapseno-u-rejonu-gnjilana-demantuju-da-je-akcija-protiv-bivsih-propadnika-kbs/


РТС: Косовска полиција пустила петоро Срба ухапшених код Гњилана
уторак, 10 јул 2018 15:00

Иако нема детаља о томе на какве се активности непосредно мисли, полиција је
истовремено, "у циљу тачног информисања јавног мњења" демантовала, "неке српске
медије/портале, који изјављују да се полицијска операција спроводи против бивших
припадника КСБ".

  

"Објашњавамо да су то само неки наводи или спекулације поменутих медија," наглашава
Полиција Косова.

  

  

Полиција, међутим, није изнела детаље да ли је јутрошња акција повезана са самим
питањем КБС, односно актуелним напуштањем српских припадника из ње у овом крају.

  

РТВ Пулс јавила је јутрос да су јаке специјалне полицијске снаге блокирале приватне
куће, а такође и пословне просторије начелника Косовко-поморавског округа Радована
Стојковића и директора огранка Националне службе за запошљавање Јована Денића у
Горњем Кусцу код Гњилана, те да је у току претрес. Ове институције се налазе при
српском државном систему.

  

Иста телевизија је такође јавила и да је наводно извршен и претрес више кућа бивших
припадника Косовско-безбедносних снага (КБС) српске националности који су недавно
напустили ту службу.

  

(Н1 – КосСев – РТС)

  

Видети још:

  

Марко Ђурић: Уколико ухапшени Срби из околине Гњилана не буду пуштени до
вечерас дијалога Београда и Приштине "неће бити и неће га бити за дуго времена"
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Хашим Тачи: То што Срби напуштају КСБ део организованог плана и притисака из
Београда; нико не може спречити Косово да има своју војску, као независна и
суверена држава

  

КиМ: Косовска полиција упала у два српска села у околини Гњилана, приведена
петорица Срба због "делатности против уставног поретка и безбедности Косова"
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