
РТС: Наоружан мушкарац са аутоматском пушком и торбом пуном експлозива упао у средњу школу у Великој Плани и отворио ватру, савладао га професор
петак, 22 новембар 2019 19:57

Припадници Министарства унутрашњих послова у Смедереву ухапсили су Г. Т. (46) из
околине Велике Плане, осумњиченог да је упао у Средњу економско-угосититељску
школу "Вук Караџић" у Великој Плани и испалио два хица из аутоматске пушке у плафон.

  

  

Мушкарац је улетео са пушком и торбом пуном експлозивних направа на школски час,
јавио је РТС.

  

У овој пуцњави нико није повређен, а осумњиченог је савладао један од професора,
саопштио је МУП Србије.

  

Професор физичког васпитања, Салвољуб Стојадиновић, који је савладао мушкарца
који је упао у средњу економско-угосититељску школу "Вук Караџић" у Великој Плани,
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испричао је за Н1 да су га ученици позвали мобилни телефоном и рекли да се на часу
филозофије налази наоружана особа. Објаснио је и како је савладао нападача.

  

Горан Т. (46) из села Ливадице код Велике Плане упао је у средњу школу и отворио
паљбу из аутоматске пушке. Како је МУП саопштио мушкарац је пуцао у плафон.

  

Мушкарац је пуцао два пута из овог оружја, а на сву срећу није било повређених особа.

  

Горана је савладао професор из средње школе, а код њега су пронађени још и ручна
бомба, пиштољ и експлозив..

  

Прве информације указују да је у питању психички оболео мушкарац који је хтео да
направи талачку ситуацију у школи, али је срећом осујећен у намери.

  

Како је пренео Пинк, мушкарац који је отворио ватру желео је да изазове талачку
ситуацију у средњој школи како би му се наводно обратио председник републике или
министар унутрашњих послова.

  

Професор који је савладао нападача: Ухватио сам га за цев и кундак, бацио на под

  

Професор физичког васпитања, Славољуб Стојадиновић, који је савладао мушкарца
који је упао у средњу економско-угосититељску школу "Вук Караџић" у Великој Плани,
испричао је за Н1 да су га ученици позвали мобилни телефоном и рекли да се на часу
филозофије налази наоружана особа. Објаснио је и како је савладао нападача.
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  "Мислио сам да се ради о несташлуку, када сам ушао видео сам колегу који је држао час,ученике на местима и наоружано лице, стајала је торба пуна штапина, капсила, видеосам да ситуација није безазлена. Питао сам га шта тражи у учионици, пролазио је поредтабле, ја сам скочио на њега ухватио га за цев и кундак. Рекао сам ученицима да изађу.Онда је дошло до обарања по учионици, а он је опалио два метка. Успео сам да гасавладам, бацим на земљу, позвао сам полицију", каже професор Стојадиновић.  Каже да има посекотине на рукама и да је приликом отимања задобио лакше телеснеповреден, као и да има проблеме са слухом, јер су два пуцња била поред ушију.  (РТС, Н1)  
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