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Гра ђа ни по вра ти ли  
мул ти ет нич ки склад  
пре ал бан ских и срп ских 
по ли тич ких пар ти ја,  
али ве ли ка стра на ула га ња 
ипак за о би ла зе град.  
– За 12 рад них ме ста  
на ца ри ни кон ку ри ше  
око 600 љу ди

Бујановац – Ру ча мо ро ло ва ну пи ле
ти ну, пу ње не пље ска ви це ве ли ке као 
ка ми он ски то чак и па при ке у уљу, 
за штит ни знак љу тог ју га, у ка фа ни 
„Ко ло се ум”. Ку ћу је из гра дио Ср бин, 
про дао је Ал бан цу, а по том је Ал ба
нац из дао је дан од ло ка ла Ср би ну. 
Сед ни ца Скуп шти не оп шти не Бу ја
но вац је упра во за вр ше на и не ко ли ко 
ал бан ских од бор ни ка на ру чу ју иста 
је ла, у ка фа ни у ко јој ти хо сви ра срп
ски фолк. 

Ис пи ја мо про ду же ни еспре со у но
вом ка фи ћу „Num ber one”. И у ње му 
се ру ши сте ре о тип о ет нич ки по де ље
ном Бу ја нов цу. Вла сник ло ка ла Ал ба
нац из дао је ло кал Ср би ну, а је дан од 
стал них го сти ју је Не џат Бе љу љи, вла
сник РТВ „Спек три” ко ја еми ту је про
грам ис кљу чи во на ал бан ском је зи ку. 
Не џат је вла сник и је ди не ка блов ске 

те ле ви зи је у Бу ја нов цу и Пре ше ву, а 
пред став ник је и не ко ли ко ком па ни ја 
из Ср би је ко је пла си ра ју сво је про из
во де на Ко со во. 

– А знаш ли ка ко ро ба иде на Ко со
во? Та ко што Ал бан ци с ју га за вр ша ва
ју те по сло ве. А шта ми чи ни мо да ис
ко ри сти мо ту по зи ци ју? Ни шта, бра те. 
За то што су Ср би и Ал бан ци исти. Уме
сто да то за јед но ис ко ри сти мо и жи ви
мо ко ца ре ви, 30 од сто Ал ба на ца и Ср
ба је по сле „бе лог шен ге на” на пу сти ло 
оп шти ну – за ста је Не џат, оштри кри
ти чар ал бан ских и срп ских по ли тич
ких пар ти ја на ло ка лу. Брат га зо ве мо
бил ним. Упра во је до ле тео из Ци ри ха 
на при штин ски аеро дром и по зи ва га 
да до ђе по ње га.

За ал фу и оме гу мул ти ет нич ког 
праг ма ти зма ни је ни ка кав про блем 
шпар та ти на ре ла ци ји Бе о град–Бу
ја но вац–При шти на. Не џат је гле дао 
све утак ми це Пар ти за на у Ли ги шам
пи о на („Шта ћеш, сва ки Ал ба нац је 
пар ти за но вац у ду ши”, сме је се он). 
Се део је и у бе о град ској „Аре ни”, гле
да ју ћи фи на ле Деј вис ку па.  

Ко но бар, Ср бин, ко ји нам до но
си но ву ту ру, по твр ђу је оно што се 
ви ди на сва ком ко ра ку: Бу ја но вац 
је за бо ра вио на ору жа не су ко бе у 
коп не ној зо ни без бед но сти пре де
сет го ди на и ка сни је ме ђу ет нич ке 
на пе то сти. страна 8

Д
а ли је са да шња упо тре ба 
ре чи ге но цид „увре да се ћа
ња на жр тве на ци ста”?

(Из ме ђу на вод ни ка ис
пи са на је не у пит на ми сао 

но бе лов ца Но а ма Чом ског из пред
го во ра за ди вљу ју ће књи ге „По ли ти ка 
ге но ци да”, Едвар да Хер ма на и Деј ви
да Пи тер со на, об ја вље не по след њих 
да на 2010. у из да њу „Ве сна ин фо” из 
Бе о гра да.)

Едвард Хер ман је по ча сни (eme ri
tus) про фе сор фи нан си ја на Уни вер

зи те ту Пен сил ва ни ја, а Деј вид Пи
тер сон не за ви сни но ви нар. По ма ло 
нео би чан спи са тељ ски дво јац, по
ми сли ће те из пр ве, иако се он – пре
ли ста те ли па жљи во ис црп но на бра
ја ње из вор ни ка – још нај ма ње два 
пу та огле дао у удру же ном пи са њу, и 
оба пу та по во дом рас па да бив ше Ју
го сла ви је. А дру го пот пи са ни де се так 
и ви ше пу та сам и с дру ги ма.

Окон ча ње Хлад ног ра та је, пре ма ми
шље њу Но а ма Чом ског „отво ри ло вра
та ери по ри ца ња Хо ло ка у ста”, у ко јем 
тзв. ху ма ни тар но бом бар до ва ње Ју го
сла ви је (чи тај: Ср би је) ни је по след њи 
ка ми чак у зло ћуд ној сла га ли ци.

Осло ни мо ли се на шти во Едвар да 
Хер ма на и Но а ма Чом ског „Кон тра
ре во лу ци о нар но на си ље: кр во про ли

ћа у чи ње ни ца ма и про па ган ди”, Сје
ди ње не Аме рич ке Др жа ве су из ве ле 
„вр ло озбиљ не” вој не ин тер вен ци је у, 
ба рем, 29 зе ма ља од 1945. до 2009. го
ди не, и „као ре зул тат свог до ми нант
ног по ло жа ја и све о бу хват них кон
тра ре во лу ци о нар них на по ра, би ле су 
нај ва жни ји по је ди нач ни под стре кач, 
ор га ни за тор и мо рал на и ма те ри јал на 
пот по ра те шким кр во про ли ћи ма у го
ди на ма по сле Дру гог свет ског ра та”.

Аме рич ки зва нич ни ци, пот по мог
ну ти ме ди ји ма и ин те лек ту ал ци ма 

бли ским вла сти („ин те лек ту ал ци ге
но ци да”), овла да ли су „упра вља њем 
зло чи ни ма” уоб ли чу ју ћи ток про па
ган де ко ји скре ће па жњу с на си ља 
ко је ор га ни зу је и одо бра ва нај ве ћа 
свет ска си ла на на си ље ње них не при
ја те ља. Оту да не сва ки да шња по де ла – 
пре ма су ду пот пи сни ка – на че ти ри 
вр сте кр во про ли ћа: кон струк тив на, 
бе ниг на, зли ко вач ка и мит ска.

„Нај ве ћа ге но цид на ак ци ја у по
след њих 30 го ди на је су еко ном ске 
санк ци је на мет ну те Ира ку по сле ин
ва зи је на Ку вајт 1990, ка ко у по гле ду 
бро ја жр та ва, та ко и у по гле ду све сти 
о по сле ди ца ма ове по ли ти ке у све сти 
оних ко ји су је кре и ра ли”, за по чи њу 
сво је за па њу ју ће ис тра жи ва ње дво ји
ца ис тра жи ва ча.

„Њу јорк тајмс” је обе ло да нио да је 
„Ирак на ду же вре ме вра ћен у пре
дин ду стриј ско до ба, али са свим 
про бле ми ма по стин ду стриј ске за ви
сно сти од енер ги је и тех но ло ги је”. А 
„Ва шинг тон пост”, по зи ва ју ћи се на 
по вер љив из вор, на пи сао је да је тзв. 
стра те шко „бом бар до ва ње... ци ља ло 
све оне ме те ко је омо гу ћу ју зе мљи да 
се одр жи”. Зву чи вам бли ско и по зна
то, зар не?

Де нис Ха ли деј, пр ви ко ор ди на тор 
УН за ху ма ни тар не по сло ве у Ира

ку, под нео је остав ку уз оце ну да је 
учи нак санк ци ја ра ван „ге но ци ду”! 
А Еле нор Роб сон, пре да вач на Ол со
ул ко ле џу у Окс фор ду (Ен гле ска), до
да ла је: „Мо ра ли би сте да се вра ти те 
ве ко ви ма уна зад на мон гол ску ин ва
зи ју на Баг дад 1258. го ди не да на ђе
те пљач ку ових раз ме ра”. По га ђа те ко 
је пљач као!

Едвард Хер ман и Деј вид Пи тер сон 
обе ло да њу ју не ча сну ра бо ту по ли ти
ча ра, ин те лек ту а ла ца и но ви на ра, по 
ко јој је нај смр то но сни ја свет ска кри
за по сле Дру гог свет ског ра та (5,4 ми
ли о на мр твих од 1998. до 2007. у ДР 
Кон гу) са мо 17 пу та на зва на ге но ци
дом у но вин ским из ве шта ји ма, а уби
ја ње око 4.000 Ал ба на ца на Ко со ву и 
Ме то хи ји, чак, 323 пу та!  страна 7

Но ва вла да има ја сан кон цепт али 
ће и де ли ти при о ри те те прет ход

не вла де јер циљ Цр не Го ре је учла
ње ње у ЕУ и НА ТО. Фо кус пре ми је ра 
Иго ра Лук ши ћа и ње го вог ми ни стар
ског ка би не та усме рен је на ис пу ња
ва ње пре по ру ка Европ ске ко ми си је 
и до би ја ња да ту ма за по че так пре го
во ра за члан ство у ЕУ. Но ви пре ми
јер, осим пер со нал но дру га чи јег са
ста ва вла де, чи ни се да до но си и но ву 
енер ги ју. 

„Пред ло жио сам, а Скуп шти на 
усво ји ла, прет по став ке за од ре ђе ну 
ре ор га ни за ци ју, па ће мо пр ви пут 

има ти Ми ни стар ство на у ке. Спољ
ни по сло ви и европ ске ин те гра ци је 
су по са мој су шти ни ис пре пле та ни, 
па смо их спо ји ли. Та ко ђе, смо спо ји
ли ту ри зам и одр жи ви раз вој у же љи 
да раз ви ја мо имиџ ви со ко ква ли тет
не ту ри стич ке де сти на ци је. На ја вио 
сам ини ци ра ње устав них про ме на ко
је ће до при не ти ве ћој не за ви сно сти 
суд ства, об је ди ња ва њу ор га на ко ји се 
ба ве ко руп ци јом, на ста вак струк тур
них ре фор ми у обла сти ма здрав ства и 
обра зо ва ња, ре фор му со ци јал ног си
сте ма и да љу кон со ли да ци ју јав них 
фи нан си ја”, ка же но ви цр но гор ски 
пре ми јер Игор Лук шић у раз го во ру 
за „По ли ти ку”. 

Којесутоекономскереформекоје
намераватедаспроведете?

Атрак тив ни ји би знис ам би јент под
ра зу ме ва сма ње ње ба ри је ра за до би

ја ње гра ђе вин ских до зво ла, по бољ ша
ње си сте ма ре ги стра ци је вла сни штва, 
скра ћи ва ње про це ду ра за пла ћа ње 
по ре за, ефи ка сни ју при ме ну уго во
ра... Све то до при но си ефи ка сно сти, 
сма њу је про стор за ко руп ци ју и ства
ра мо гућ но сти за но ве ин ве сти ци је и 
отва ра ње но вих рад них ме ста. У вре
ме кри зе по себ ни на по ри ула га ни су у 
ре струк ту ри ра ње ве ли ких си сте ма и 
да нас смо на са мом кра ју јед ног бол
ног, али еко ном ски ну жног про це са. 
Са мим тим и на кра ју тран зи ци је. Оно 
што и да ље пре по зна јем као ри зик за 
еко но ми ју је сте не до вољ на ли квид
ност еко ном ског си сте ма и с тим у ве
зи про бле ми на ко је на и ла зе, на ро чи
то ма ла и сред ња пред у зе ћа. За то ће мо 
при ме ни ти но ве бан кар ске за ко не ко
ји тре ба да убр за ју чи шће ње би лан са 
ба на ка услед пре те ра ног ра ста кре ди
ти ра ња пре кри зе. страна 4

Ге но цид, ла жи и Ср би
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Употреба речи масакр и геноцид

Ел Мозоте (Салвадор)
Рио Негро (Гватемала)
Сабра-Шатила (Палестина)
Халабџа (Ирак)
Два напада на
сарајевске пијаце
Сребреница*
Српска Крајина
– операција „Олуја”
Рачак
Ликиса (Источни Тимор)
Дешт-е-Леили (Авганистан)
Фалуџа (Ирак)
Појас Газе

800 –1.000

444

800 – 3.000

5.000

111

7.000 – 8.000

2.000

45

60 – 200

960 – 4.000

4.000

1.400

122

21

584

122

266

2.327

0

312

102

0

29

72

1

0

4

10

2

422

1

0

0

0

31

60

Процењен број 
мртвих

* Процењена смртност у Сребреници је оспорена

Коришћење
израза масакр

Коришћење 
израза геноцид

?

Нај смр то но сни ја 
свет ска кри за 
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17 пу та у  

но вин ским  
из ве шта ји ма 

на зва на  
ге но ци дом,  

а уби ја ње око 
4.000 Ал ба на ца 

на Ко со ву  
и Ме то хи ји, чак, 

323 пу та
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Дамњановић Петровић: То је добра намера. Де
кретски у смислу да ће бити много либералнији 
услови него до сада. Пре свега се мислило на уп
рошћавање процедура.

Политика: Предложили сте да онај ко у одређеном 
року не легализује објекат мора да плаћа двостру
ко већи порез или да буде порушен. Зашто се то 
не примени?

Дамњановић Петровић: Та санкција није повуче
на из оптицаја, али као норма не може да  буде уг
рађена у Закон о планирању и изградњи, већ у За
кон о порезу на имовину. 

Пауновић: Не треба очекивати да држава посебно 
казни бесправног градитеља. Он мора да буде рав
ноправан с грађанином који је зидао легално, ако 
су исте економске снаге. На пример, ако два учи
теља зидају кућу од 100 квадрата – један бесправ
но, а други с дозволама – њихови трошкови морају 
бити једнаки јер нису социјално угрожени. При
хватљиво је једино да социјално угроженим поро
дицама локалне самоуправе отпишу надокнаду за 
уређење земљишта, као врсту помоћи. 

Политика: Ко коначно може да се нада бесплатној 
легализацији?

Дамњановић Петровић: Господин Пауновић по
миње један критеријум доласка до социјалне ка

тегорије. Као неко ко се бави изградњом и пла
нирањем, Министарство је повластицу везало за 
врсту објекта. У Закону већ постоји могућност да 
власници станова и кућа до 100 квадрата могу да 
остваре попуст од 60 одсто. Изворно је право сваке 
локалне самоуправе да одреди цену легализације. 
Ми се нисмо мешали.

Пауновић: Сматрам да легализација не треба да 
буде бесплатна. Ако је грађанин довољно економс
ки моћан, он треба да то плати, уз повољност одло
женог плаћања на 20 година. Уколико није у могућ
ности, било да је из старачког домаћинства на селу 
или корисник минималне пензије, општина треба 
уместо њега да финансира уређење земљишта и да 
то буде вид социјалне помоћи.

Политика: Ако се буде гледала величина објекта 
како што Министарство предлаже, провући ће се и 
градитељи који нису на ивици егзистенције.

Дамњановић Петровић: Зато смо искључили све 
објекте из прве и друге зоне, да се случајно међу 
повлашћенима не затекне нека бесправна кућица 
на Сењаку и Дедињу.

Политика: Какву поруку шаљете ономе ко почиње 
да гради кућу. Зидај без дозволе, некада ће ти неко 
то легализовати?

Дамњановић Петровић: Не. Доћи ће инспектор, 
запечатиће градилиште и поднети кривичну при
јаву. Суштина је да легализујемо већ саграђено. Не 
смемо дозволити нову бесплатну градњу и попушт
ања више неће бити.

Политика: Резултати све говоре…

Дамњановић Петровић: Закону треба дати вре
мена. Много тога смо променили, али резултати 
не могу доћи преко ноћи.

Политика: Зашто се министру жури?

Дамњановић Петровић: Главни циљ је био да се 
у мандату ове владе реши највећи број захтева за 
легализацију.

Пауновић: Незадовољство је резултат превеликих 
очекивања. А можда је процена била лоша. Није 
требало рећи потрајаће две године него шест.

Политика: Шта је вама прихватљивије, да нове 
олакшице буду прописане по површини објекта 
или по социјалном статусу?

Дамњановић Петровић: Ја волим да видим све 
предлоге па онда као паметна жена да седнем и 
размотрим.

Политика: Шта ћете Ви лично предложити?

Дамњановић Петровић: Када смо писали Закон 
одредили смо да они грађани којима је то једина 
кућа у власништву (мислећи на избегла, расељена 
и прогнана лица која су деведесетих градила по 
ободима) јесу социјална категорија. И зато смо им 
дали попуст од 60 одсто.

Политика: Хоће ли додатно смањење надокнаде за 
земљиште убрзати легализацију?

Пауновић: Накнада за уређење земљишта није у 
директној вези с брзином легализације. Она није 
проблем и није тачно да пуни буџет. Ако се упо
реде општине види се да оне које имају високе 
цене ефикасније окончавају овај процес. 

У Параћину, који има буџет од 800 милиона 
динара, од 300 легализованих објеката напла
тили смо око 1,5 милиона динара. Брже лега
лизације неће бити док се не смање почетни 
трошкови.

Политика: Београд је то већ урадио и има бројне 
попусте, а издато је само око 1.700 дозвола.

Пауновић: Највећи проблем су почетни трошко
ви. Несналажење, процедуре и накнада могу зада
вати главобоље. Али ако се новчана давања уситне 
на велики број рата, износ је симболичан и више 
није кочница.

Политика: Шта ће да буде с људима који су у међув
ремену легализовали, а изменама закона могу да 
остваре додатне олакшице?

Дамњановић Петровић: Ништа. Они су се легали
зовали и укњижили – и ништа. Која држава враћа 
паре. То је немогућа мисија.

Политика: За колико ће бити окончана легализа
ција?

Дамњановић Петровић: Трудићемо се да за годи
ну и по највећи број објеката добије грађевинску 
и употребну дозволу.

Пауновић: За објекте који нису проблематични 
може за две године, а већина за шест.

Маријана Авакумовић
Далиборка Мучибабић

САшА  
ПАуНОВИћ

председник  
Сталне конференције  

градова и општина

Пауновић: 
Грађани немају мотив.  

Држава мора да преузме  
организацију, не очекујући  

од њих да долазе на шалтере  
општина и катастра,  

већ да ради у њихово име

Легализација се плаћа
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Са прве стране –

Џ
орџ Ро берт сон, бри тан ски ми ни стар од
бра не, при знао је у све до че њу пред Пар
ла мен том: „До Рач ка по чет ком ове го
ди не (24. март 1999) ОВК је би ла од го
вор на за ви ше жр та ва на Ко со ву не го 

ју го сло вен ске вла сти”. Про це ње ни број уби ста ва 
од 1998. из но сио је две хи ља де, од че га се око 500 
при пи су је срп ским сна га ма.

„То ком гра ђан ских ра то ва ко ји су пра ти ли ра
за ра ње СФРЈ де ве де се тих го ди на про шлог ве ка – 
САД, Не мач ка, НА ТО и ЕУ – сви су ста ли уз на
ци о нал не ма њи не ко је су тра жи ле да се одво је од 
је дин стве не фе де рал не др жа ве и сви су би ли про
тив на ци о нал не гру пе Ср ба ко ја је нај ду же ис тра ја
ва ла на очу ва њу Ју го сла ви је. То је свр ста ло за пад
ни блок чвр сто иза Хр ва та и Сло ве на ца, а он да иза 
бо сан ских му сли ма на и, нај зад, ко сов ских Ал ба на
ца”, об ја шња ва ју Едвард Хер ман и Деј вид Пи тер
сон, на во де ћи број не кри тич ки усме ре не спи се.

Та ко са зна је мо да су си ле НА ТО по др жа ва ле, „па 
чак и во ди ле рат не опе ра ци је, а ка ко је би ло зна
чај ног ет нич ког чи шће ња и ет нич ког уби ја ња – 
при род но је да су из ра зи ет нич ко чи шће ње, али и 
ма са кр и ге но цид бр зо би ли при ме ње ни на рат не 

опе ра ци је Ср ба”. За „ма са кр у Сре бре ни ци” пи шу 
да Ср би нео спор но ни су ни ког уби ли осим „вој но 
спо соб них му сли ман ских му шка ра ца”, по тру див
ши се да прет ход но ауто бу си ма од ве зу на си гур но 
сву де цу, же не и стар це.

„Ако је Ра чак из ми шљен зло чин, а ве ру је мо да 
је сте, он да је рат ко ји је на тај на чин про дат све ту 
за сно ван на ла жи, а сва ка иде ја да је тај рат био у 
ци љу до сти за ња прав де мо ра се до ве сти у пи та ње, 
ако ни шта дру го он да са мо због те чи ње ни це”, сма
тра ју Едвард Хер ман и Деј вид Пи тер сон по зи ва ју
ћи се на вла сти ти текст „СиЕнЕн: про да ја НА ТО 
ра та на гло бал ном ни воу” из 2009. го ди не.

„Ма са кр у Рач ку” је од го ва рао ад ми ни стра ци
ји Би ла Клин то на и НА ТОу да по сле пре го во ра у 
Рам бу јеу, „јед ној од нај ве ћих сцен ских вар ки но
ви је исто ри је”, от поч ну ду го при пре ма но бом бар
до ва ње Ју го сла ви је (Ср би је).

Ка да је Ма длен Ол брајт, др жав на се кре тар ка, пр
ви пут оба ве ште на, оду ше вље но је ре кла: „Про ле ће 
је по ра ни ло на Ко со ву”.

Дра го це но шти во по тан ко раз от кри ва дво стру
ка аме рич ка ме ри ла у ва га њу ра то ва ња у Дар фу ру 
(Су дан), Ру ан ди, Ира ку, Ли ба ну, Ав га ни ста ну, Ин
до не зи ји, Гва те ма ли, Сал ва до ру и та ко ре дом.

 Стан ко Сто јиљ ко вић

Ге но цид, ла жи и Ср би

Едвард Хер ман Насловна страна књиге

Да чић: Могућ 
савез ДС и СНС
Пот пред сед ник вла де и ли дер Со ци ја
ли стич ке пар ти је Ср би је Иви ца Да чић 
си ноћ је из ја вио да су не га тив не по сле
ди це свет ске еко ном ске кри зе ма ње у 
Ср би ји не го у дру гим зе мља ма и да је, 
у по ре ђе њу с њи ма, Ср би ја у пред но сти 
јер је де це ни ја ма у кри зи, пре нео је Фо
нет. Да чић је ре као да ме ђу гра ђа ни ма 
по сто ји ве ли ко не за до вољ ство еко ном
скосо ци јал ним по ло жа јем, али је оце
нио да су ве ли ки про бле ми иза зва ни 
свет ском еко ном ском кри зом „пе сма” 
у по ре ђе њу с рат ним де ве де се тим го ди
на ма, ка да је Ср би ја би ла под ме ђу на
род ним санк ци ја ма.

По сто ји мо гућ ност да по сле на ред
них из бо ра Де мо крат ска стран ка и 
Срп ска на пред на стран ка фор ми ра
ју власт, из ја вио је Да чић и оце нио да 
СПС по не кад ви ше бра ни те ко ви не 
опо зи ци о них про те ста из де ве де се тих 
го ди на, не го уче сни ци тих про те ста. 

На Ко со ву су ју че одр жа ни по но вље ни пар ла
мен тар ни из бо ри у пет оп шти на, а Цен трал на 
из бор на ко ми си ја Ко со ва оце ни ла је да су они 
про те кли без ве ћих про бле ма. Гла са ње је по но
вље но због не ре гу лар но сти за бе ле же них то ком 
из бо ра 12. де цем бра. 

„Про цес те че нор мал но и ни су еви ден ти ра ни 
про бле ми ко ји би ути ца ли на укуп ну ре гу лар
ност”, ре кла је пред сед ни ца ЦИКа Вал де те Да
ка на кон фе рен ци ји за но ви на ре у При шти ни, 
пре не ла је Бе та. 

Ко а ли ци ја не вла ди них ор га ни за ци ја Де мо
кра ти ја на де лу је та ко ђе оце ни ла да про цес те че 
без ве ћих не ре гу лар но сти, али је ипак по ме ну
ла низ слу ча је ва по ро дич ног гла са ња на не ким 
би рач ким ме сти ма, као и при су ство пред став
ни ка по ли тич ких су бје ка та на не ким би ра ли

шти ма. Де мо крат ска пар ти ја Ко со ва је оп ту жи
ла по сма тра че по кре та Са мо о пре де ље ње да су 
по ку ша ли да оме та ју из бо ре на не ким би рач
ким ме сти ма, док је по крет Са мо о пре де ље ње 
оп ту жио ДПК за оме та ње ра да сво јих по сма
тра ча. Де мо крат ски са вез Ко со ва је у са оп ште
њу на вео „низ не ре гу лар но сти, али и прет ње 
по сма тра чи ма ДСКа од стра не пред став ни ка 
ДПКа” у оп шти на ма у ре ги о ну Дре ни це.

Тим по во дом ју че се огла сио и ме ђу на род ни 
пред став ник на Ко со ву Пи тер Фејт, ко ји је из
ја вио да не пра вил но сти на по но вље ном гла са
њу не ће би ти то ле ри са не. 

Фејт је та ко ђе ре као да оче ку је да Цен трал на 
из бор на ко ми си ја Ко со ва што пре до но се од
лу ку око по на вља ња из бо ра и у Ко сов ској Ми
тро ви ци. 

По но вље ни из бо ри на Ко со ву Но ве ин сти ту ци је у мар ту
При шти на – Кон сти ту и са ње ко сов ских ин сти ту ци ја вла
сти у но вом са зи ву не тре ба оче ки ва ти пре пр ве по ло ви не 
мар та, из ја ви ла је пред сед ни ца Цен трал не из бор не ко ми
си је Ваљ де те Да ка. Она је ка за ла да би у фе бру а ру тре ба
ло да бу ду по твр ђе ни и са оп ште ни ко нач ни ре зул та ти из
бо ра, по што се по на вља ју из бо ри у не ко ли ко оп шти на и 
по што бу ду по но вље ни из бо ри у Ко сов ској Ми тро ви ци, 
за ко је ме ђу тим да тум још ни је од ре ђен, на во ди „Ко ха ди
то ре”, а пре но си Тан југ.

„Уко ли ко узме мо у об зир чи ње ни цу да ће мо и у Ми тро
ви ци по но во гла са ти, ве ро ват но је фе бру ар ме сец ка да би 
тре ба ло да ко нач но бу ду по твр ђе ни из бо р ни ре зул та ти”, 
ре кла је Да ка. Пре ма пре ли ми нар ним ре зул та ти ма из
бо ра од 12. де цем бра, нај ви ше гла со ва је до би ла Де мо
крат ска пар ти ја Ко со ва Ха ши ма Та чи ја, дру ги је Де мо
крат ски са вез Ко со ва, тре ћи по крет „Са мо о пре де ље ње”, 
че твр та Али јан са за бу дућ ност Ко со ва, а пе та Али јан са 
за но во Ко со во.Гласање на централном Косову
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