
Акција 51РА на подручју Сарајева

Ухапшен тандем
са снимка о

шверцу оружја
САРАЈЕВО - Припадници

Агенције за истраге и запггшу
(8И?А) БиХ у сарадњи са слу-
жбеницима Граничне полиције
БиХ ухапсили су у Сарајеву
двије особе осумњичене за
шверц оружја, које су доведене

у везу са снимком италијанског
новинара, на којем он купује
наоружање.

81РА је саоппггила да је, по
наредбама С^да и Тужилапггва
БиХ, претресен и један објекат
на подручју Сарајева и да су

одузети предмети који ће у
даљем поступку биги кориш-
ћени као докази.

Видео-репортажу о шверпу
оружја у БиХ урадио је Луићи
Пелаца, новинар популарне
италијанске емисије "Хијене",
која је емитована на телевизији
"Италија један". У прилогу се
види да је Пелаца, не пред-
стављајући се као новинар, у
Мостару купио пушку, а ши-

ром БиХ аутоматско оружје,
миграљезе, бомбе и пишгоље.

Отпуговао је у Сарајево и по-
казао лакоћу којом потенцијал-
ни терористи Исламске
државе могу набавити оружје
и пребациги га у Европу.

Приказао је и сусрет са
својим доушником у БиХ, који
га је повезао с продавцима ору-
жја у разним дијеловима БиХ.
Његов домаћин му је причао о
својој криминалној прошлости
у Италији, садашњем животу у
Сарајеву и о томе како су наво-
дно недавно прокријумчарили

500 аутоматских пушака у Хо-
ландију. На снимку се види и
да новинар за 75 евра купује
стару пушку од непознатих
особа на подручју Мостара, а
њену прецизност је испробао
изван насеља Војно поред Не-
ретве. Његов домаћин обја-
снио му је како да прошверпује
оружје у аутомобилу, на које
граничне прелазе да иде и ка-
кав мирис да користи да би за-
варао псе да не открију барут.
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Glas Srpske 06.10.2016 

ThursdayDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 5

Površina: 79 cm2 1 / 1


