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Аутобус са стварима и документима ученика суботичке Економске средње школе "Боса
Милићевић" украден је данас у близини Рима. Како "Блиц" сазнаје, други аутобус, који је
такође коришћен за превоз ђака ове школе током екскурзије, обијен је и још увек није
познато да ли је нешто из њега украдено.

  

Директор ЕСШ "Боса Милићевић" Игор Бем потврдио је да је у поподневним часовима
дошло до крађе једног и оштећења другог аутобуса, који су превозили ученике ове
школе током екскурзије и том приликом су нестала лична документа, као и пртљаг
ученика.

  

По његовим речима, нико од ученика и наставника није повређен и сва деца су
безбедна, а крађа је пријављена италијанској полицији и амбасади републике Србије у
Италији.

  

После инцидента, амбасада Србије у Риму побринула се да ученици добију документа по
убрзаној процедури, рекао је он, а превозник "Суботица транс" вечерас је упутила нови
аутобус по ученике.

  

Он је рекао да ће се они вратити у Србију у недељу, 26. септембра, како је било и
планирано.

  

Власник туристичке агенције "Профис" која је организовала путовање Никола Кораћ,
рекао је агенцији Бета да је аутобус украден када су ђаци са водичима и возачима
аутобуса стали да предахну и освеже се.

  

Аутобуси су били паркирани испред великог шопинг мола који је уобичајено стајалиште
на туристичким турама. Они су били на путу од Рима ка месту Монтекатини код
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Фиренце.

  

"Када је водич изашао из шопинг мола приметио је на паркингу само један аутобус.
Пришао му је и видео да су стакла полупана. Човек који надзире паркинг му је рекао да
је аутобус одвезен десетак минута раније, али да му није било ништа сумњиво", рекао је
Кораћ.

  

Мајка једне ученице за "Блиц" је изјавила да је неколико мушкараца колима пратило
кретање ђака из Суботице. Међутим, полиција им за сада није ушла у траг.

  

На студијски боравак у Италију отишло је 20. септембра 88 ученика из Суботице који су
по утврђеном програму обишли Падову и Рим, а било је предвиђено да на повратку кући,
сутра посете Фиренцу, испричао је Бем.

  

Суботичка полиција данас није имала сазнања о крађи аутобуса, ствари и докумената,
као ни да ли је римска полиција поводом овог случаја контактирала надлежне службе у
Србији.

  

У вечерњим сатима на лице места је стигао српски конзул, а полиција је извршила
увиђај, али још није издала никакво саопштење.

  

Ученицима Гимназије који су у аранжману агенције "Профис" били на матурској
екскурзији у Италији у априлу ове године нестали су пасоши у хотелу у месту
Монтекатини код Фиренце. Касније су пасоши нађени и враћени власницима.

  

(Блиц)
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