
Зворник: Припадник вахабијског покрета уз поклич "Алаху екбер" напао полицијску станицу; У размени ватре један полицајац убијен, двојица рањена, а нападач ликвидиран
понедељак, 27 април 2015 21:04

У зворничку полицијску станицу вечерас je око 19.10 упао наоружани припадник
вахабијског покрета са пушком пумпарицом и пуцао у полицајце. У размени ватре
један полицајац је убијен, двојица рањена, а нападач ликвидиран, јавља РТРС.

  

  

Нападач се довезао испред полицијске станице у црном "голфу 2" и уз поклич
"Алаху екбер" упао у просторије полицијске станице и одмах почео да пуца из
пумпарице, јавља АТВ.

  

Како Радио-телевизија Републике Српске сазнаје, убијен је полицајац Драган
Ђурић, а рањени су Жељко Гајић и Стево Миловановић.

  

Полиција је успела да савлада нападача и при томе га убила. Повређени полицајци
хитно су пребачени у зворничку болницу. Један од њих је задобио теже повреде.

  

 БАЊАЛУКА – Нападач на полицијску станицу у Зворнику, који је вечерас убио једног
полицајца, а двојицу ранио, убијен је.

  

Портпаролка Центра јавне безбедности Бијељина Александра Симојловић потврдила је
новинарима да је вечерас после 19 сати у полицијску станицу у Зворнику упао наоружан
човек и запуцао.
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  „Убио је једног полицајца, а двојицу ранио. Нападач је потом убијен, а повређениполицајци превезени су у болницу”, казала је она.  Још нема званичне информације о идентитету нападача, нити о разлозима напад наполицијску станицу.  Зворник, Бањалука -- Нападач који је око 19 часова упао у полицијску станицу уЗворнику узвикујући "Алаху егбер", након чега је убио једног полицајца, а двојцуранио, је убијен.  Како преноси агенција Фена наоружани нападач је током напада на полицијску станицуузвикнуо "Алаху егбер!"  Портпаролка Центра јавне безбедности Бијељина Александра Симојловић потврдила јеновинарима да је вечерас после 19 сати у полицијску станицу у Зворнику упао наоружанчовек и запуцао.  "Убио је једног полицајца, а двојицу ранио. Нападач је потом убијен, а повредјениполицајци превезени су у болницу", рекла је она.  Портал "Независне" наводи да се "припадник вехабијског покрета довезао се возилом доСтанице јавне безбједности у Зворнику, а када му је речено да ту не може да сепаркира, почео је да пуца". Портпарол Министарства унутрашњих послова РС, МиланСаламадија је такође потврдио да је нападач убијен, а према незваничним подацима,убијени полицајац је Драган Ђурић.  Још нема званичне информације о идентитету нападача, нити о разлозима напад наполицијску станицу.  Рањени полицајци медицински су збринути у зворничкој Општој болници.  Велики број грађана налази се испред Опште болнице Зворник, интересујући се заздравствено стање рањених полицајаца, као и испред зграде Станице јавнебезбедности Зворник, наводи портал "Независне".  (Политика-Танјуг-РТС)  
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