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Приштински лист "Зери" преноси данас да се током овог месеца очекују промене у
командној структури косовске полиције на северу покрајине због "непоштовања
хијерархије у командном ланцу".

  

Лист преноси изјаву министра унутрашњих послова Косова Бајрама Реџепија да ће,
након завршетка истраге, бити изречене казнене мере према свим полицајцима који нису
поштовали командни ланац, а у исто време - како тврди - примају двоструке плате и од
званичног Београда.

  

Реџепи је рекао да се истражује неколико случајева у којима, како се сумња, није
испоштована хијерархија.

  

Он није желео да открива тачан број припадника полиције на северу Митровице који су
под ,,лупом'' полиције Косова и Еулекса.

  

"Полиција и Еулекс раде заједно на случајевима у којима су прекршена законска
правила. У овом правцу, биће промена на радним местима, позицијама, према свима који
нису радили добро, а против неколицине биће поднете пријаве. Очекујем да током овог
месеца дође до промена, што ће се односити и на Албанце и на Србе", рекао је Реџепи.

  

Међутим, опозиција и експерти за безбедносна питања на Косову указују да су мале
шансе да се остваре најаве министра унутрашњих послова. Бурим Рамадани из Алијансе
за будућност Косова сматра да су најаве Реџепија само за дневну употребу.

  

"Јавним изјавама карактера дневне политике не врше се промене у полицијској
структури, него треба предузети конкретне потезе када имамо у виду да север и даље
остаје оаза организованог криминала и трговине", рекао је Рамадани.
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Представник института КИПРЕД за безбедност Аријана Ћосај - Мустафа скептична је
око могућности промена официра полиције Косова на северу.

  

По њеним речима, промене могу доћи само као последица координације поступака
Еулекса и косовских институција.

  

"Поступци полиције Косова треба да буду координисани са мисијом Еулекс, како би
видели прве резултате, у супротном, биће одуговлачења овог процеса", рекла је она.
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