
НАКОН ДЕВЕТ ДАНА ОКОНЧАНА ПОТРАГА ЗА НИХАДОМ КЛИНОМ И МЕХМЕДОМ КАРАЏОМ

Пронађени у месшу Подбарево,
око 200 метара од места несреће

БАЊАЛУКА - Беживотна
тела Мехмеда Караџе (26)
и Нихада Клина (26), који
су 21. маја заједно са А5-
дурахманом Љеваковићем
(26) погинули у саобраћај-
ној несрећи, пронађена су
Јуче у реци Врбас.

Начелник ПУ Јајце Баре
Пршља каже за "Новости"
да су тела извучена из реке у
месту Подбарево, око 150 до
200 метара низводно од ме-
ста где су младићи аутомо-
билом "рено клио" слетели

у Врбас.- Захваљујући великом
броју људства тела су на-
кон девет дана потраге
пронађена и извучена из
воде. Извршен је увиђај и
идентификација и тела су
превезена на патологију у

Травнику, ради обдукције -
рекао је Пршља.

Он каже да су за потребе
потраге јуче ангажовани
ронилачки тимови свих
полицијских агенција и
то СИПА, МУП РС, ФУП,
МУП Зеничко-добојског
кантона, Федералне ци-

вилне заштите, као и клуба
"Неретва" из Мостара, те
рафтери из Јајца.- На терену смо имали
седам тимова који су по-
делили рејоне и кренули
у детаљну претрагу реке,
што су нам и временски
услови омогућили. То је

убрзо дало резултате и на-
кон обдукције тела ће бити
предата породицама - ис-
такаоЈе Пршља.

Несрећа се догодила 21.
маја око 13 часова када је
у месту Подбарево аутомо-
бил "рено клио" слетео с
пута у Врбас. ■ О.МАТАВУЉ

| К0БН0 ПРЕТИЦАЊЕ ј
МЛАДИЋИ су из Сарајева путовали у Бањалуку у посету Ферхат
пашиној џамији. Очевици су ишричали да је "клио" претицао
комби и аутомобил при чему је возач изгубио контролу над
возилом и слетео у кањон Врбаса, дубок око 15 метара.

Из Врбаса извучема ЈШк Уш
ТвЛЗ МЛЗЛИПЗ - Ш^" -1^1 «1

■»ЧК-к *-!■ V ~Ћ ТМ1 , ** *

шт^тт ј^Н|| НАСТРАДАЛИАбдурахманЉеваковић,
■ Мехмед Караџа и Нихад Клино
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utorakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 29

Površina: 197 cm2 1 / 1


