
Вучић: По налогу Аљбина Куртија смењена Љиљана Стевановић, председница суда у Митровици, а ујутру ће наступити смена свих српских командира и полицајаца који су били на седници у Београду
четвртак, 24 март 2022 22:00

Председник Србије Александар Вучић обратио се јавности са саопштењем да је данас
смењена српска председница суда Љиљана Стевановић, по налогу Аљбина Куртија, али
и да ће ујутру наступити још смена српских командира и полицајаца који су
присуствовали седници савета за националну безбедност.

  

  

“По налогу Аљбина Куртија смењена је данас из косовских институција српски судија
Љиљана Стевановић. За ујутру је припремљена смена свих српских командира свих
српских полицајаца који су били на седници савета за националну безбедност“,
обавестио је Вучић.

  

Он је додао да је „Аљбин Курти решио да нападне Србе“.

  

„Аљбин Курти је погазио Бриселски споразум и по његовој вољи и вољи оних који га
штите Бриселски споразум више не постоји. Аљбин Курти је тај који хоће да сруши мир на

 1 / 4



Вучић: По налогу Аљбина Куртија смењена Љиљана Стевановић, председница суда у Митровици, а ујутру ће наступити смена свих српских командира и полицајаца који су били на седници у Београду
четвртак, 24 март 2022 22:00

Косову и Метохији. Он је тај који овим одлукама жели да нападне српски народ свуда
где он живи – и на југу и на северу КиМ. Србија жели да се сачува мир и због свега
упозоравамо и земље Квинте и целу међународну заједницу. Моја последња порука је –
шта год чинили, Србија ће бити уз свој народ”, закључио је председник Србије.

  

Судски савет Косова реаговао је у среду након извештаја да је Стевановић
присуствовала састанку са председником Србије Александром Вучићем.

  

Реакција ССК уследила је након сто је министарка правде Албулена Хаџију на
конференцији за новинаре позвала ССК да предузме мере према председници Основног
суда у Митровици.

  

Према члану 7, Закона о дисциплинској одговорности судија и тужилаца, утврђено је да
ако се докаже да су судије или тужиоци учинили дисциплинске прекршаје, могу им се
изрећи дисциплинске мере – нејавна писмена опомена, јавна писмена опомена, опомена,
привремено смањење плате до педесет одсто у трајању до једне године, привремени
или трајни премештај у други нижестепени суд или тужиластво или тежу меру, предлог
за разрешење.

  
View this post on Instagram

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

   

„Савет је наставио састанак са две затворене тачке за разматрање обавештења
АГЈ.бр.93/2022 председника Основног суда у Митровици и формирање истражног већа
за дисциплински случај бр. АД/КЈК/07 /2022/ГЈТХПР-АД/ГЈТХПР.нр.12/2022, у ком
случају је одлучио да суспендује председника Основног суда у Митровици, Л.С, до
следеће одлуке“, каже се у обавештењу суда.

  

Брнабић оптужује Куртија да пордива мир и ускраћује основна људска права
Србима

  

Премијерка Ана Брнабић оптужила је косовског премијера Аљбина Куртија да "сваком
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својом одлуком" подрива мир, крши међународне споразуме и ускраћује основна људска
права Србима на Косову и Метохију.

  

Оценила је да је после одлуке Приштине о суспензији председнице Основног суда у
Косовској Митровици Љиљане Стевановић, Бриселски споразум "мртав".

  

"Брутално насиље над Србима на Косову и Метохији се наставља. Курти сваком својом
одлуком свакодневно подрива мир и стабилност, крши медјународне споразуме и
ускраћује основна људска права припадницима нашег народа на Косову и Метохији",
навела је Брнабић на Твитеру.

  

Канцеларија за КиМ: Скандал незапамћених размера и директни политички
реваншизам

  

Одлука власти у Приштини да смене председницу Основног суда у Косовској Митровици
Љиљану Стевановић зато што је присуствовала састанку Срба са Косова и Метохије са
председником Александром Вучићем у Београду представља скандал незапамћених
размера и директни политички реваншизам, оценио је директор владине Канцеларије за
Косово и Метохију Петар Петковић.

  

Он је навео да је том одлуком "Аљбин Курти загазио у нову еру политичког насиља и
обесправљивања Срба" и да је "показао да на челним местима у институцијама која
припадају српском народу жели да види послушнике, а не људе од интегритета".

  

"Љиљана Стевановић је прихватила да обавља посао председнице Основног суда у
Косовској Митровици зато што ју је Србија позвала и замолила, а не на своју руку", навео
је Петковић.

  

Додао је да Куртијеви потези "директно дестабилишу ситуацију не терену и угрожавају
тешко стечени мир и показују да му је намера да поништи све споразуме и затре сваки
траг српског народа на Косову и Метохији".
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"Куртијево насиље неће успети јер ћемо ми наставити да чувамо мир и стабилност, али
никада нећемо дозволити да наш народ буде прогоњен и малтретиран само зато што је
уз своју државу Србију. Председник Александар Вучић и држава Србија наставиће да
снажно и одлучно буду уз свој народ на Косову и Метохији", навео је Петковић.

  

Вулин: Курти убио Бриселски споразум

  

Оштро је реаговао и министар унутрашњих послова Александар Вулин који је после
суспензије Лиљане Стевановић, оценио да Бриселски споразум "више не постоји".

  

Вулин је у писаној изјави оценио да је то "први корак ка увлачењу Србије у оружане
сукобе на Косову и Метохији" и оптужио косовског премијера Аљбина Куртија да је
избацивањем Срба из институција "убио" споразум из Брисела из 2013. године.

  

"Ако ЕУ која је покровитељ Бриселског споразума одмах не сазове састанак у Бриселу и
стопира било какву насилну акцију усмерену према Србима на Косову и Метохији, онда
са правом можемо рећи да Куртијев напад није дошао из његове мржњом затроване
главе", оценио је Вулин а пренео МУП.

  

Додао је да је Србија "учинила све да сачува мир" и да је "сва одговорност за стабилност
региона сада на ЕУ, мисији КФОР и Куртију".

  

"Србија и Александар Вучић свој народ неће оставити без подршке", навео је Вулин.

  

(Данас, Н1)
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