
СПРЕЧЕН ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД У ЈАЊИ КОД БИЈЕЉИНЕ

ХОТЕЛ УМАЛО ДА
ОДЛЕТИ У ВАЗДУХ

УуЈосшишељском објекшу "Далас" иронађене
плинске боце, 150литара бензина и пиротехника

ТЕРОРИСТИЧКИ поку-
шај да се дигне у ваздух
хотел "Далас" у насељу

Јања код Бијељине јуче су
спречили припадници др-
жавне агенције за истраге
и заштите БиХ (СИПА). Не-
познати починиоци поста-
вили су неколико плинских
боца и око 150 литара бен-
зина, који су били увезани
крпама и спремни за дето-
нацију! Срећом, спречена
је трагедија, а одмах након
тога полиција је кренула
у потрагу за одговорнима.
Ипак, до закључења овог
броја нико није ухапшен.

Александра Симојловић,
портпаролка Центра јавне
безбедности изјавила је за
"Новости" да су у хотелу
биле увезане крпе од при-
земља до крова и спојене
са великом количином за-
паљивих и пиротехничких
средстава.- На једном месту су ста-
јале плинске боце, канте
са око 150 литара бензина,
хепо коцке и друга средства- рекла је Александра Си-
мојловић. -

Само једно палидрвце
шибице изазвало би стра-
вичну експлозију, јер се
око хотела налази велики
број кућа. Оне су практично
наслоњене на "Далас", па је
скоро извесно да би било
жртава.

Како смо незванично са-
знали, полиција је дан ра-

ниЈе имала информациЈу
да се на подручју Зворника
и Бијељине спрема теро-
ристички напад. Темељно
су чешљали са колегама
из СИПА сваки део реги-
она. Оперативним радом
утврдили су да је мета хо-
тел "Далас" у Јањи. Чим су
ушли унутра кренули су да
уклањају канте и плинске
боце. Из крајње предостро-
жности евакуисан је и део
становника кућа око хоте-
ла. - Нико засад није ухап-

шен. Примарно нам Је
било да отклонимо сваку
опасност јер нисмо смели
да ризикујемо да страдају
недужни људи. Плашили
смо се да ће терористи да-
љински активирати паклену
направу - речено нам Је у
круговима блиским бије-
љинској полицији и СИПА.

Хотел "Далас" јеутренут-
ку проналаска експлозива
био празан, јер већ неко
време не ради. Оперативци
полиције и СИПА одмах су
кренули у свеобухватну ис-

трагу како би установили ко
се крио иза овог покушаја
терористичког акта.

Власница хотела се рани-
је звала Мирсада Побркић,
а пред рат у БиХ променила
је име и презиме па се сада
зове Габријела Петровић.
Како сазнајемо, она донира
значајан новац исламској
верској заједници. За већи-
ну Јањараца одавно је ениг-
ма откуд Габријели паре
којима је иначе и отворила
хотел "Далас". ■
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ГРАДОНАЧЕЛНИК Бијељине Мићо Мићић чести- Ш* 1
тао је припадницима полиције МУП Републи- тШ^\ ■<?• "*»'ке Српске и СИПА што су ефикасно спречили 4

планирани терористички акт. У изјави за наш |В1^ ■
лист Мићић каже да "нажалост, још има оних Шкојима смета мир и заједнички живот људи, ' Нпа су спремни на разне врсте зла, укључујући и > Н
тероризам". \\\\\\\\\\\\\_г ■. V
- Поред професионалаца из политичких агенција и сви ми станов-
ници са ових простора треба да помогнемо да до оваквих догађаја
никад не дође - поручио је челни човек Бијељине и Семберије.


