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Жена и дечак повређени у ноћашњој експлозији у Прешеву. Бомба постављена код улаза
у зграду у којој живе породице припадника полиције и Жандармерије. Министар Дачић,
директор полиције Вељовић и командант Жандармерије Дикић стигли у Прешево.
Постоје разлози за сумњу да је у питању тероризам, истиче министар Марковић. У
међувремену, полиција пресекла канал наоружавања терориста на југу Србије, сазнаје
РТС.

  

Министарство унутрашњих послова Србије потврдило је да су у експлозији, која се око
један час после поноћи догодила у близини железничке станице у Прешеву, лакше
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.

  

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.

  

У експлозији су лакше повређени четрдесеттрогодишња Афердита Шабани и
тринаестогодишњи Д. З, рекао је Танјугу директор Здравственог центра у Прешеву
доктор Сабит Сахити.

  

Повређени су збринути у Прешеву, а затим пребачени на хируршко одељење
Здравственог центра у Врању, објаснио је Сахити, и додао да су у питању повреде
екстремитета, највероватније од крхотина стакла.

  

Према речима директора болнице у Врању, др Душана Алексића, повреде су лакше и
после збрињавања повређени су упућени на кућно лечење.
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Министар унутрашњих послова Ивица Дачић, директор полиције Милорад Вељовић и
командант Жандармерије, пуковник Братислав Дикић налазе се у Прешеву, на месту
експлозије.

  

"Зграда код железничке станице у Прешеву, у којој се прошле ноћи догодила експлозија,
је обезбеђена и специјалне противдиверзионе екипе утврђују да ли има заосталог
експлозива", рекао је раније дежурни истражни судија Окружног суда у Врању Станиша
Михајловић.

  

Министар државне управе и локалне самоуправе Милан Марковић, коментаришући
околности експлозије у Прешеву, истакао је да је прерано говорити о деловању
терористичке групе или повезаности тог инцидента са недавним нападом на припаднике
Жандармерије код Бујановца.

  

Постоје разлози за сумњу да је у питању тероризам, јер је зграда у месној заједници у
којој живе Срби, изграђена средствима Коориданционог тела за Прешево, Бујановац и
Медвеђу, и у којој живе радници државне управе, међу којима и начелник полицијске
станице Авдија Бајрами, објаснио је Марковић.

  

"Кад се деси овакав акт, сувише је рано да се дају оцене, посебно када је у питању
повезаност са инцидентом који се десио раније. Можемо да сумњамо, али ће истрага
дати одговоре на сва питања", рекао је Марковић, који је и шеф Координационог тела.

  

Министар Марковић је навео да инцидент "по својим обележјима изгледа као
терористички акт, са циљем да заплаши становништво, унесе немир, компромитује
способност и могућност државних органа".

  

Акт вероватно двоструко делује - албанско становништво држи у неизвесности, а може
да утиче и на даљу миграцију српског становништва из општине Прешево, указао је
Марковић.

  

"Истрага је поверена надлежним службама и Коориданционо тело ће сачекати извештај
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тих служби", истакао је Марковић нагласивши да се то тело не бави истражним
радњама.

  

У Прешеву су појачане мере безбедности, а улица која води од железничке станице ка
центру, у којој се налази зграда, затворена је за саобраћај.

  

Увиђај, који врше специјализоване екипе Жандармерије и полиције,почео је око 10 сати и
још траје, а детаљи у вези са експлозијом биће саопштени у току дана.

  

(РТС)
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