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Полиција пронашла већу количину бомби, ручних бацача, пушака и муниције у закопаној
цистерни за нафту, у селу Кончуљ у општини Бујановац. У арсеналу и један бестрзајни
топ, три минобацача и више од 100.000 метака. Претпоставља се да је оружје закопано
пред окончање сукоба на југу Србије, 2001. године, каже за РТС министар унутрашњих
послова Ивица Дачић.

  

У цистерни за нафту у селу Кончуљ, у општини Бујановац на југу Србије, полиција је
пронашла већу количину оружја, изјавио је министар унутрашњих послова Србије Ивица
Дачић.

  

Дачић је рекао да је у цистерни, која је била закопана и заварена, пронађена велика
количина бомби, ручних бацача, пушака и муниције.

  

"Претпоставља се да је оружје закопано у данима када су завршавани сукоби на том
подручју пре више година и сигурно је да постоје и друге локације за којима ћемо
трагати", рекао је Дачић Радио-телевизији Србије.

  

Истражни судија Окружног суда у Врању Станиша Михајловић прецизирао је да је у
металној цистерни за нафту, ископаној поред земљаног пута који од села Кончуљ води
према Косову и Метохији пронађено око 100.000 метака. Од тога, око 4.000 комада за
пушкомитраљез и 96800 метака за оружје калибра 7,62 милиметара.

  

У цистерни је пронађен бестрзајни топ, три минобацача 81 мм са лафетом и шест ручних
бацача, од којих су два кинеске, а четири домаће производње.

  

Цистерна је сакривала и три постоља за митраљез калибра 7,62 мм, 8 противтенковских
мина, 16 противпешадијских мина, 24 пројектила за ручне бацаче, као и 150 мина за
минобацаче 82 мм и 139 ручних бомби.

  

Михајловић је рекао да се ово дело карактерише као тероризам и да су муниција и
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оружје у одличном стању и добро очувани.

  

Министар унутрашњих послова оценио је да ће данашња акција, с обзиром на то како је
изведена и по постигнутим ефектима, бити допринос стабилизацији политичких и
безбедносних прилика на југу Србије. Он је рекао да је интерес Србије да сачува мир и
стабилност у том делу државе.

  

"Акцију је водила мултиетничка полиција из Бујановца, у складу са договором са
албанским председницима општина са југа Србије, да се у полицијским активностима
више ангажује мултиетничка полиција на том подручју", рекао је Дачић.

  

Министар је додао да је о тој акцији упознао албанске лидере са југа Србије,
представнике међународне заједнице, као и представнике Кфора, Унмика и Еулекса на
Косову и Метохији, имајући у виду да се локација на којој је цистерна закопана, налази
уз саму административну линију.

  

(РТС)
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