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Командант Жандармерије Министарства унутрашњих послова Србије Братислав Дикић
оценио је да је стање безбедности у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа стабилно
али да се могу очекивати оружани напади на припаднике Жандармерије, полиције и
војске као и на грађане.

  

"Према оперативним подацима којима располажемо очекујемо да може да дође до
напада мањих интензитета, оружаних провокација припадника државних органа, али ће
Жандармерија учинити све да грађани буду безбедни у било ком делу територије Србије
па и у општинама Прешево и Бујановац и Медвеђа", рекао је Дикић у интервјуу агенцији
Бета.

  

Жандармерија је ангажована у обезбеђивању Копнене зоне безбедности дуж
административне линије са Косовом и Метохијом.

  

Двојица припадника Жандармерије рањена су прошлог месеца у селу Лучани код
Бујановца, када је на њихова возила испаљена "зоља", док су неколико дана касније у
експлозији у згради у Прешеву рањене две особе.

  

"Полицијска истрага је у току и надам се да ћемо врло брзо имати конкретне резултате и
пронаћи извршиоце терористичких напада на жандармерију и грађане у протеклом
периоду", рекао је Дикић.

  

Жандармерија има одличну сарадњу са локалним албанским становништвом, нагласио је
Дикић.

  

"Нисмо имали проблеме са становништвом у зони одговорности, а Жандармерија
одлично сарађује и са државним органима, локалном полицијом и војском", рекао је
Дикић.

  

Према његовим речима, анализа ситуације протеклих година је показала да је угрожена
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безбедност грађана и припадника државних органа, али да је Жандармерија ту да
осигура безбедност свим грађанима.

  

Одговарајући на питање о захтевима алабанских политичких лидера са југа Србије да се
Жандармерија повуче са тих простора Дикић је рекао да Жандармерија не угрожава
никога у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, већ да брине о безбедности свих
грађана.

  

"Припадници Жандармерије извршавају све своје задатке у складу са наменом на целој
територији Србије па тако и у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, грађани који
живе у тим општинама немају разлога да брину да ће припадници Жандармерије
поступити на начин који није у складу са законом", рекао је Дикић.

  

"Ми не угрожавамо никога, ми бринемо о безбедности грађана на овом простору и наше
присуство је потребно, то говори и чињеница да је било терористичких напада у
протеклом периоду. Наше присуство потребно је и више него раније", рекао је Дикић.

  

Према његовим речима "поједини грађани" у општинама Прешево и Бујановац и даље
имају наоружање и војну опрему, а Жандармерија је у више наврата откривала и
одузимала оружје.

  

"Кад неко располаже великом количином наоружања, војне опреме и
минско-експлозивних средстава, вероватно је то набавио, да би употребио. Зашто би то
држао у својој кући у стану где живи са својом породицом, коме треба толико
наоружање и муниција значи да постоји сумња да ће то и употребити", рекао је Дикић.

  

Према његовим речима, МУП је доста учинио на обезбеђивању бољих услова смештаја
Жандармерије у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа као и у базама јединица али
да ти услови још нису адекватни. 

  

(РТС)
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