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Јавно предузеће "Путеви Србије" саопштило је данас да су смањена видљивост због
густе магле и неприлагођена брзина возила "највероватнији узрок" судара на ауто-путу
између Ћуприје и Јагодине у којима је у среду осам особа погинуло, а више од 25 је
повређено.

  

  

Изражавајући саучешће породицама страдалих у јучерашњим саобраћајним несрећама,
"Путеви Србије" су навели да је коловоз аутопута на свим деоницама "у задовољавајућем
стању", а да су путна сигнализација и опрема "без оштећења".

  

"Дуж деоница на територији где је појава магле честа, као што је случај са Поморављем,
сигнализација је прилагођена временским приликама, односно постављене су табле за
маглу и обележене су беле тачке у виду полукругова на прописаном растојању, којима се
учесници у саобраћају обавештавају да је неопходно смањити брзину и прилагодити је
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условима на путу", пише у саопштењу.

  

Наводи се да радници предузећа за одржавање путева свакодневно обилазе деонице
путева, и да се сви уочени недостаци "благовремено санирају и поправљају", а да је
адекватна хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација дуж свих деоница
аутопутева у Србији постављена сходно пројекту о саобраћајној сигнализацији.

  

"Највероватније да су смањена видљивост због густе магле и неприлагођена брзина
узрок катастрофалних саобраћајних незгода које су се јуче догодиле на ауто-путу
између Ћуприје и Јагодине, али свакако питање утврђивања узрока саобраћајних
незгода препустићемо надлежним институцијама", навели су из "Путева Србије".

  

У две саобраћајне несреће које су се догодиле јуче око 7.20 између Ћуприје и Јагодине,
готово истовремено у оба смера, погинуло је осам људи док их је више од 25 повређено.

  

Преминула још једна особа повређена у несрећи на аутопуту

  

У нишком Клиничком центру јутрос је од последица повреда у ланчаном судару на
аутопуту Ниш-Београд умро Н.С, чиме је укупан број погинулих у тој несрећи повећан на
осам, потврђено је у тој здравственој установи.

  

"Мушкарац стар око 60 година примљен је са вишеструким повредама, без свести и у
изузетно тешком стању. Упркос свим напорима лекара преминуо је јутрос у осам часова",
казали су агенцији Бета у Клиничком центру Ниш.

  

Несрећа се догодила у уторак око 7.20 између Ћуприје и Јагодине, готово истовремено у
оба смера, а укупно је погинуло осам људи док их је више од 25 повређено.

  

У КЦ Ниш се на лечењу налазе још две особе повређене у ланчаним удесима.
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"Мушкарац Д.П (34) има тешке повреде карлице и кичме. Његово стање је стабилно и за
сада неће бити оперисан. Други повређени А.И. (30) има повреде мишића врата и није
животно угрожен. Његово стање се прати на Клиници за неурохирургију", рекли су у
Клиничком центру у Нишу.

  

Завод за трансфузију крви у Нишу позвао је све грађане да се укључе у хитну акцију
добровољног давања крви.

  

У тој установи речено је да је крв хитно потребна због удеса на аутопуту у коме је
осморо настрадало, а више десетина повређено.

  

(Бета, Блиц)

  

Видети још:  Јагодина: Два ланчана судара на аутопуту Београд-Ниш, 7 особа погинуло,
а 27 је повређено; Свилајнац: Судар шлепера, аутомобила и камионета, четворо
страдалих
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