
51РА УХАПСИЛА ЏИХАДИСГУ НЕЏАДА МУЈИЋА, ОСУМЊИЧЕНОГ
ЗА ВРБОВАЊЕ БОРАЦА И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА

Исламистима слао
младе ратнике из БиХ
Мујић био активан
у врбовању младих

бораца које је
затим слао на

сиријско и ирачко
раташте и то

преко вехабијске
заједнице у Бечу
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ЗВОРНИК - Припадни-
ци Државне агенције за ис-
траге и заштиту (81РА) БиХ
ухапсили су јуче припадника
терористичке организације
Исламска држава (ИС)
Нецада Мујића (57), који је
ратовао у Сирији и који је
осумњичен за финансирање
терористичких активности
и организовање терористи-
чке групе.

Мујић је ухапшен у Шепку,
у опшгини Зворник, по налогу
Тужилашгва БиХ, а како са-
знајемо, био је активан у врбо-
вању младих бораца, које је
затим слао на сиријско и ира-
чко ратиппе.- Тамо је послао више од
20 бораца - рекао је саговор-
ник близак истрази.

Из Тужилаштва БиХ су
навели да су у сарадњи са дру-
гим полицијским и безбједно-
сним агенцијама прикупљени
докази да је Мујић у више на-
врата боравио на подручју Си-
рије и враћао се у БиХ.- Осумњичен је за повеза-
ност са одласцима држављана
БиХ на подручја Сирије и
Ирака и за придруживање
структурама Исламске државе
коју је Савјет безбједности
УН прогласио герористичком
организацијом. Мујић је под
истрагом - навели су у Тужи-
лапггву.

Он је на сиријско ратиппе
ишао преко вехабијске заје-
днице у Бечу. Том маршрутом
слао је и оне које је успио да
врбује као цихад ратнике. Ина-
че, вехабије из околине Звор-
ника на ратишга ипу ушавном
преко вехабијске заједнице у
Бечу којом руководи хафиз
Мухамед Порча.

У Бечу се налази једно од
окупљалишга и база радикал-
них исламиста и ресторан чији
су власници браћа Мујић, али
јуче нисмо успјели да сазнамо
да ли је ријеч о Неџаду Мујићу

и његовом брату Хуси Мујићу,
који је такоће припадник веха-
бијског покрета.

Име Неџада Мујића ра-

није је спомињано мећу име-
нима ратника из БиХ који су
се прикључили ИС-у. Он је
раније изјављивао да није ве-
хабија, али да је сљедбеник
тог покрета.

- Не знам колико нас има
тачно, али нас има доста. У
иностранству поштујемо
европске законе. Одлично
функционишемо са муслима-
нима који поштују тај начин
живота. Ја сам прихватио на-
чин живота ислама. Мој деда
је носио браду и чакшире.
Најмирнији начин живота је
тај који ја водим. Ко практику-

је ислам, зашгићен је од свега
- изјавио је раније Мујић.

Његов брат Хусо пот-
врдио је да је припадник веха-
бијског покрета.- У нашем крају нема ве-
хабија, али има нас који смо
такозване вехабије. Ја сам је-
дан од припадника тог покре-
та ислама и ту сам од 1993.
године - рекао је он.

НЕЏАДОВБРАТ
ХУСОМУЈИЋ

ДЕКЛАРИСАНИ
ВЕХАБИЈА

Неџад Мујић
осумњичен за:

> повезаност са одласцима
држављана БиХ на подру-
чја СириЈе и Ирака

> придруживање структура-
ма Исламске државе

> финансирање терористи-
чкихактивности

Претресене двије локације
51РА је саопштила да је Мујић ухапшен Јуче уЈутро на подручју
Шепка и да су том приликом претресене двиЈе локациЈе.

У Тужилаштву су рекли да ће МуЈића испитати шеф ОдсЈека за
тероризам, након чега ће бити одлучено о даљим акгивносгима
према њему.- Тужилаштво заЈедно са партнерским агенциЈама предузима
интензивне активности у борби против тероризма, нарочито у
вези са незаконитостима повезаним са одласцима држављана
БиХ на ратишта СириЈе и Ирака - истакли су у Тужилаштву.
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Glas Srpske 17.08.2016 

WednesdayDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 2

Površina: 277 cm2 1 / 1


