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Скупштина општине Прешево затражила је безусловно удаљавање Жандармерије са
територије те општине и утврђивање одговорности Владе Србије и министра
унутрашњих послова Ивице Дачића због наводне "прекомерне употребе полицијске
силе" приликом претреса албанских кућа у Копненој зони безбедности.

  

На готово целодневној седници Скупштине општине, одржаној у петак, одлучено је да се
усвојени закључци упуте Влади Србије, свим амбасадама у Београду и Организацији за
европску безбедност и сарадњу.

  

Одборници су изразили забринутост због недавних претреса кућа, као и претреса
извршених у децембру, приликом хапшења групе Албанаца.

  

Затражено је да се прекине "брутално деловање" жандармерије, а међународним
институцијама је упућен захтев да изврше експертизу оружја за које се тврди да је
пронађено приликом претреса.

  

Захтева се да се одмах ослободе Албанци који се од децембра налазе у Централном
затвору у Београду, као и Албанци из притвора у Врању.

  

Одборници су затражили почетак разговора легитимних представника Албанаца из
Прешевске долине са Владом Србије, ради превазилажења новонастале ситуације.

  

Закључено је да ће, "уколико се не узму у обзир легитимни захтеви Скупштине општине
Прешево", бити доведено у питање функционисање локалних власти.

  

Одборници су изразили незадовољство оним што сматрају, незаинтересованошћу врха
власти за сарадњу са локалном влашћу на југу Србије, пре свега у општинама Бујановац
и Прешево.  
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Председник Општине Прешево Рагми Мустафа изјавио је Фонету да припадници
жандармерије брутално упадају у куће Албанаца и "малтретирају чак и малу децу".

  

Оптужбама против полиције у којима се наводи "да она игнорише локалне органе власти
и институције", прикључили су се и председник Општине Бујановац Шаип Камбери и
Скупштине општине тог места Јонуз Муслиу, који су тим поводом писали амбасадама
САД, Велике Британије, Француске, Немачке и Мисији ОСЦ-а у Београду.

  После релативно мирног периода у Копненој зони безбедности, у само неколико дана
десила су се два терористичка напада.  

У нападу гранатом из ручног бацача, у селу Лучане у општини Бујановац, 9. јула рањена
су два припадника Жандармерије.

  

Возило којим су патролирали припадници жандармерије погођено је, а од гелера један
припадник је рањен у ногу, док је други погођен у врат.

  

МУП Србије је после овог терористичког акта најавио да ће предузети све мере да се
нападачи пронађу и законски процесуирају.

  

"Држава Србија и МУП ће и даље наставити да одржавају, не само јавни ред и мир, већ
ће осигурати безбедност за све грађане Србије и за грађане који живе у Копненој зони
безбедности на југу Србије", нагласио је министар унутрашњих послова Ивица Дачић.

  

Само неколико дана касније, у уторак, 14. јула, у експлозији, која се око један час после
поноћи догодила у близини железничке станице у Прешеву, лакше је повређени жена и
дечак.

  

Експлозивна направа велике разорне моћи постављена је поред задњег улаза у
стамбену зграду у којој живе породице припадника полиције и Жандармерије, наводе у
МУП-у.
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У тренутку експлозије у згради у којој живи и већи број цивила, Срба и Албанаца, било је
37 лица, а од силине експлозије попуцала су стакла на тој и околним грађевинама, као и
на аутомобилима на паркингу испред зграде.

  

"Ово је још један у низу терористичких аката који се у последње време догодио на овом
простору", изјавио је Дачић, обилазећи зграду у Прешеву у којој је експлодирала бомба.

  

"Ако је у претходним нападима било дилеме да ли су нападачи терористи или нису, сада
нема сумње да је у питању класичан терористички акт с обзиром на то да су угрожени
животи цивила", оценио је Дачић.

  

(РТС)
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