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Маскирани нападач убио је „калашњиковом“ три особе у аутобусу на путу између између
села Шаптеј и Глођане. Међу жртвама и дете, преноси Радио-телевизија Србије
позивајући се на приштинске медије. Полиција је покренула потеру за нападачем. Нико
није преузео одговорност за напад.

  

  

Три особе су убијене, а једна рањена када је маскирани нападач, из заседе, пуцао на
аутобус између села Шаптеј и Глођане на Косову, потврдила је косовска полиција.

  

„Једна особа је преминула на лицу места, док су три пребачене у болницу, где су две од
њих преминуле“, рекао је портпарол полиције Фадиљ Гаши.

  

Косовска полиција одмах је покренула истрагу и потеру за нападаче. За сада, нико није
преузео одговорност за напад.
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Косовски медији су претходно јавили да су у нападу убијене четири особе.

  

Представник села Глођане Мустафа Сељмани изјавио је медијима на албанском да се
оружани напад на аутобус догодио између села Шаптеј и Глођане.

  

Према првим информацијама, пренео је Сељмани, непозната особа са маском на глави
изашла је из заседе и пуцала из „калашњикова“.

  

„Возач је био мртав и ово двоје деце смо одвезли у болницу, али није било знакова
живота“, рекао је Сељмани.

  

Претходно су у болници у Пећи потврдили да су у пуцњави настрадала два ученика и
возач аутобуса.

  

Болница у Пећи је потврдила за ТВ Кљан Косова да су погинула два студента и возач
аутобуса, а да број повређених није познат. Економија онлајн објавила је да Хитна помоћ
превози повређене ка Пећи, да је возач преминуо на лицу места, а ученици у болници,
јавља Фонет-

  

Портпарол тужилаштва у Пећи Шкодран Никићи потврдио је за лист „Експрес“ да је
пуцано на аутобус са ученицима.

  

„На аутобус са ученицима је пуцано из ватреног оружја и тужилац је кренуо ка месту
догађаја“, изјавио је он.

  

Из полиције је потврђено да је неколико маскираних особа напало аутобус, да је убијен
возач и да је неколико ученика рањено. Аутобус је саобраћао од Дечана до Глођана, а
до пуцњаве је дошло око 19 часова.
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„Према информацијама којима располажемо сумња се да је дошло до пуцања у правцу
аутобуса и да су две особе повређене“, саопштено је из полиције у Пећи.

  

Из полиције је за Gazeta Express потврђено да је аутобус саобраћао на линији
Ђаковица-Дечане.

  

Овај медиј такође пише да је више људи пуцало на аутобус, позивајући се на потврду
полиције.

  

Портпарол Основног тужилаштва у Пећи, Скадран Никчи, такође је потврдио за
Телеграфи да су три особе убијене, те да је повређени, према његовим информацијама,
ван животне опасности.

  

Реакције и саучешће званичника

  

Приштински званичници већ увелико се оглашавају и у својим објавам изражавају
саучешће породицама, али и траже од органа реда да открију починиоце, јавља КоССев

  

Председник косовске скупштине Гљаук Коњуфца изразио је шок због убиства у Глођану.

  

„Шокиран сам овим трагичним догађајем који се догодио у Глођану, где су животе
изгубиле три особе, од којих су две деца. Саосећам са породицама жртава овог догађаја
криминалних размера. Позивам органе реда да што пре открију починиоце овог тешког
кривичног дела и приведу их правди“, написао је Коњуфца у објави на Фејсбуку.

  

Лидер ААК Рамуш Харадинај потврдио је да је вечерас погинуло двоје ученика и у објави
на фејсбуку поручио да је шокиран вешћу и да саосећа са болом породица. Уједно се
захвалио лекарима хитне помоћи и органима реда.
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Косовска председница Вјоса Османи се такође огласила поводом овог немилог догађаја
на фејсбуку.

  

Османи се такође огласила са информацијом да су три особе преминуле а да је једна
поврешена.

  

Такође је изјавила саучешће породицама настарадилих и апеловала на органе реда да
што пре открију починиоце и приведу их правди.

  

Огласила се и бивша амбасадорка Косова у САД Вљора Читаку која вечерашњу пуцњаву
види као терористички акт, те такође тражи од органа реда да хитно реагују и открију
нападаче.

  

У Близини Глођана вечерас је из калашњикова пуцано на аутобус, а према последњим
информацијама четворо људи је погинуло, преноси Економија онлајн.

  

Болница у Пећи је потврдила за тв Кљан Косова да су погинула два студента и возач
аутобуса. У болници су рекли да број повређених није познат.

  

Према сазнањима Кохе, на лицу места су преминули возач и кондуктер аутобуса, као и
две млађе особе, 2003. и 2004. годиште.

  

Из полиције је потврђено да је неколико маскираних особа напало аутобус, да је убијен
возач и да је неколико ученика рањено.

  

Аутобус је саобраћао од Дечана до Глођана, а до пуцњаве је дошло око 19 часова.
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Н1: У пуцњави на аутобус са ученицима у селу Глођане код Дечана настрадала су
два ученика и возач аутобуса, а најмање две особе су повређене

  

Три особе су настрадале, а најмање две повређене у пуцњави на аутобус са ученицима у
селу Глођане код Дечана, јавља дописница Н1 из Приштине.

  

У болници у Пећи потврдили су медијима да су у пуцњави настрадала два ученика и
возач аутобуса.

  

Како преноси РТС, број повређених није познат, али их Хитна помоћ довози из Дечана
ка Пећи.

  

Из полиције још нису потврдили ове наводе, али су у првом усменом извештају медијима
пренели да су две особе рањене.

  

„Према информацијама којима располажемо сумња се да је дошло до пуцања у правцу
аутобуса и да су две особе повређене“, саопштено је из полиције у Пећи.

  

На месту догађаја је и дежурни тужилац.

  

(Н1, РТС, КоССев, Косово онлајн)
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