
ЈШШЖЉ1^ЖШ Д° кле је стигла истрага о терористичком нападу у сарајеву

шШтЉШтШШт ТраЈа се за људима са којимаје ОмераЈић био у коншакту
ПРЕМА подацима стручњака за
безбедност, само у Федерацији знати да су се вехабије пре- - Очигледно сезанемару- предавања се управо ши-
БиХ се налази око 30 општина селиле из познатих енклава ју предавања вехабијских ри вехабизам и радикални
и градова где данас постоје ен- у градске средине. вођа која се одржавају по исла.м - истиче Ћеранић
клаве вехабија. На том списку ! - Вехабије нису скроз на- Сарајеву и другим градови- и додаје да је тероризам
су градови, поред Сарајева, Зе- пустиле енклаве али су већ _
ница, Жепче, Завидовићи, Ма- ' сада заузеле и градове по Међу БиХ рашницимау СириЈи,
глај,Тешан,,Бихаћ,Травник... ФедерациЈи БиХ, п Р е свих највише вехабијаје из СарајеваСарајево. Ту у прилог иду и Ј Ј Ј г Ј

информације да је гледају-
одређене законске измене и ћи структуре ратника који мау Федерацији БиХ. Ната постао много шири појам
очекујем да тога дође. Сада се налазе у Сирији, а до- окупљања долази по хиља- него што се уобичајено
нажалост имамо ситуацију шли су из БиХ, међу њима ду младих људи, а преда- схвата.
да стално лечимо последи- , је највише вехабиЈа из са- , вања трају по два сата. Ко Подсећамо, 18. новембра
це, а никако узрок. Често рајевских насеља Рајловац, окупи 1.000 људи и држи у Сарајеву су убијена двоји-
смо у ситуацији да нешто . ц ... ј ш ,1 и шшишим '
знамо, али немамо конкрет- 1!!!!^ \1с^%Т<1^'||[ф«'|Л^^^^^^И пД ОКуиљпња
ног дела да можемо неког : вехабиш Vоптужити - истиче Станић. ИСТРАГАокобацањабомбенаполицијскустаницууЗавидовићиматраје, Ј Ј

Предраг Ћеранић, ек- шроведенисупретресиипривођењаодређенихособа,алисеј<шнеможе ФБиХ долази
сперт за безбедност, каже за говоригоолокацијамаиименима.ПреманалогуТужилаштваБиХ,форми- ип тињпт/ њл/п.ј
"Новости" да није искључе- ранјезаједничкитимСИПА,ФедералнеуправеполицијеиМинистарства хшшау ЈНуаи
но да се дође до наредбода- унутрашњих послова Зеничко-добојохог кантона који ради на прикупља-
ваца итоби био одличанре- њуоперативнихсазнањаиидентификовањуилоцирањупочинилаца. ца војника Оружаних снага
зултат квалитетне истраге. : БиХ, Армин Салкић и Не-

- Истрага око терористич- дељко Радић. а нападач Енес
ког напада у Сарајеву мора Бутмир и Хаџићи. То нису их два сата на предавању, Омерагић се убио. Јавности
ићи у смислу ко су људи енклаве које се налазе по дефинитивно има велику је до сада познато једино да
са којим је терориста Енес брдима већ делови Сарајева ' вештину манипулације. је на саслушање привођен
Омерагић био у контакту - - истичеЋеранић. Углавном на предавање иде његов зет Мухамед Мецо,
истичеЋеранић. Према његовим речима, : омладина, незапослена пре који је након испитивања

Он даље открива да бе- присталице вехабија се дефи- свега, и онда је њима лако пуштен на слободу. ■
збедносне службе морају нитивно шире по градовима. манипулисати. Преко тих С. МИШЉЕНОВИЋ


