
Саша Драгојло: Неколико наших полицајаца повређено у обрачуну миграната код Суботице. Није тачна информација МУП-а да „међу повређенима нема наших грађана“. Једна особа је убијена, осам је рањено
субота, 02 јул 2022 21:57

Новинар БИРН-а Саша Драгојло, који прати ситуацију са мигрантима, изјавио је за Н1 да
сукоби који су јутрос избили у граничном појасу код Суботице још трају, као и да није
тачна информација МУП-а да међу повређенима нема наших грађана. "Према
информацијама које ја имам, неколико полицајаца је рањено у овом обрачуну", рекао је
он. Драгојло је поручио да је крајње време да држава реагује како би престали овакви
обрачуни.

  

  

„Ово је сигурно најозбиљнији инцидент који се десио са избеглицама и мигрантима у
Србији, а можда чак и шире, на Балкану. Ово је инцидент који држава и институције нису
могле да игноришу. Према сазнањима која имам са терена, окршај је почео јутрос око
пола шест, а није био у потпуности завршен до шест сати (18х). Дакле, обрачун и даље
траје, и даље се пуца, полиција је и даље тамо. Тренутно не можемо знати ни колико је
људи повређено“, рекао је он.

  

Према његовим речима, једна особа је убијена, док је осам особа рањено.
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„Упркос томе што је МУП саопштио да нема повређених српских држављана, према
информацијама које ја имам, неколико полицајаца је рањено у овом обрачуну“, навео је
Драгојло у Дневнику Н1 ТВ.

  

Додаје да је у питању обрачун две кријумчарске групе.

  

„Држава радила са одређеним крјумчарима“

  

„Обе кријумчаре Авганистанце. Вођа једне групе је Сиријац, али је то обрачун међу
Авганистанцима. Седам, осам људи је напало другу групу приликом покушаја јутарњег
преласка границе и они су имали пиштоље и калашњикове. Дакле, кријумчарење је
уносан посао и мислим да је за овакву ситуацију најодговорнија држава, јер је очигледно
да сарађује са одређеним кријумчарима и да су се многи од њих осилили“, рекао је
Драгојло.

  

Саговорник Н1 је навео да међу кријумчарима има много оружја.

  

„Држава је практично помогла да ова ситуација измакне контроли, јер је радила са
одређеним кријумчарима и допустила им да се осећају оволико моћно“, истакао је
Драгојло.

  

Подсетио је на текстове БИРН-а у којима је писано о везама људи који раде за полицију
и неких од кријумчара миграната.

  

„Просто ми је невероватно да неко ко ради за полицију, користи полицију да се богати и
контролише читаву северозападну руту кријумчарења. Када је реч о Суботици, такође
постоје људи који су повезани са поцијским структурама и просто су били њихови
сарадници, а заузврат су могли да кријумчаре људе. Ово је нешто што је баш
распрострањено“, напоменуо је Драгојло и додао да након објављених текстова БИРН-а
министар полиције није реаговао.

 2 / 3



Саша Драгојло: Неколико наших полицајаца повређено у обрачуну миграната код Суботице. Није тачна информација МУП-а да „међу повређенима нема наших грађана“. Једна особа је убијена, осам је рањено
субота, 02 јул 2022 21:57

  

Подсетимо, у насељу Макова седмица на периферији Суботице јутрос је дошло до
оружаног обрачуна међу мигрантима. Према првим информацијама, један мигрант је
подлегао повредама, а седморо је тешко повређено. Комесар Комесаријата за избеглице
и миграције Владимир Цуцић потврдио је за Н1 да је дошло до оружаног сукоба, али да
не знају шта је узрок окршаја, те да би у овом моменту било неодговорно спекулисати да
је реч о кријумчарским обрачунима или било ком другом узроку сукоба, као и да се чека
да буде завршена полицијска истрага.

  

МУП је поподне саопштио да припадници Министарства унутрашњих послова
интензивно раде на утврђивању свих околности и идентификацији актера сукоба две
групе миграната, који се рано јутрос догодио у шумском појасу у близини мађарске
границе код Суботице. У саопштењу су навели да нема повређених држављана Србије.

  

Иначе, шеснаестогодишња девојчица које је повређена у том сукобу и даље је у животној
опасности, саопштио је градоначелник Суботице.

  

(Н1)
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