
У ОДВОЈЕНИМ АКЦИЈАМА СИПА У САРАЈЕВУ И ТРЕБИЊСКЕ
ПОЛИЦИЈЕ У ГАЦКУ ПРИВЕДЕНЕ ДВИЈЕ ОСОБЕ

Ухапшена
двојица
вехабија,
пронађено
оружје
Јасмин Хоџић (24) из сарајевског насеља
Бућа поток приведен због повезаности са

екстремним групама и особама које бораве на ратиштима
Сирије и Ирака. Фикрет Каркеља (41) познат као
припадник вехабијског покрета
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САРАЈЕВО - Припадници
Агенције за исграге и зашти-
ту БиХ (СИПА) ухапсили су
јуче у сарајевском насељу Бу-
ћа поток Јасмина Хоџића
(24) због повезаности са ек-
стремним групама и особама
које бораве на ратиштима
Сирије и Ирака, а полиција је
у Гацку привела вехабију Фи-
крета Каркељу (41) кои кога
је пронаћена већа количина
оружја.

Хоџић је депортован из
Аустрије у БиХ, а сумња се да
је припадник вехабијског по-
крега. СИПА је прегресла ку-
ћу у којој је боравио у Сарајеву
у погрази за илегалним наору-
жањем, муницијом и експлози-
вним средствима.

Начелник Полицијске
управе Требиње Жарко Лаке-
та је рекао да је Керкеља са
Илице, али је шсљедњих пет-
шест година боравио у гата-
чком мјесту Борач, гдје је и
ухапшен.

Лакега каже да је Керкеља
одраније полицији познат због
припадности одрећеном веха-
бијском покрету.- Претресом куће и помо-
ћних просторија пронаћен је
ловачки карабин са оптичким
нишаном и 21 припадајућим
метком, аутоматска пушка, три
оквира и 47 метака за ту пу-

шку, полуаутоматска пушка,
карабин, камера и бајонег - ре-
као је Лакета.

У вези са акцијом у Сара-
јеву из Тужилашгва БиХ су са-
општили да су претресене
просторије које се могу довес-
ти у веу са особама блиским
екстремним групама и лицима

која бораве на страним рати-
глтима Сирије и Ирака.

- Те просторије доводе се у
веу са особом која је у БиХ де-
шргована са подручја Аустрије
- саопшгено је из Тужилашгва
БиХ, по чијем налогу су из-
вршени прегреси.

Из Тужилашгва нашмињу

да са паргнерским агенциЈама
у БиХ и иностранства предузи-
мају конгинуиране активносги

у борби против опасности од
тфористичких активности.

Поршарол СИПА Кристи-
на Јозић изјавила је да су при-
падници ове агенције спровели
акпију хапшења вехабија у са-

рајевском насељу Јућа погок.- Претрес је извршен због
постојања основа сумње у ш-
чињено кривично дјело теро-
ризам, с циљем проналаска и
привременог одузимања пре-
дмета који могу послужиги као
доказ у даљем посгупку. Сло-
боде је лишена једна особа, ко-
ја је приведена у службене
просторије СИПА ради кри-
миналистичке обраде, након
чега ће, сходно упугсгвима пос-
тупајућег тужиоца, биги одлу-
чено о њеном даљем статусу -

саоппггено је и СИПА
Комшије и познаници

Хоцића, које смо јуче загекли
током претреса у Ј^ћа потоку,
били су изненаћени чигавом
акцијом.

Ермин Ђип, који се пред-
ставио као Хоцићев друг, ре-
као је да то шго Јасмин носи
браду нипгга не значи.- То није доказ да је неки
опасни селефија и вехабија. Ја-
смин је завршио економску
школу и издржавају га отац и
мајка. Био је у Аустрији код
дјевојке, а прича се да су га
прогјерали. Не вши он аугомо-
бил од 100.000 марака, па да се
каже да је криминалац - казао
је овај младић.

Комшија Њсим Вишњић је
казао да никада са породицом
Хоцић нису имали проблема.- Чуги смо да су током пре-
треса пронаћена три телефона
и више нипгга нисмо видјели.
Знам када су се родила та дјеца
и нико од комшија није имао
проблема с њима. Отац му је
месар. Знам да је Јасмин ишао
у Аустрију и да су га вратили, а
пгга је тамо радио, не знам - ре-
као је Вишњић и додао да се
Јасмин облачи мало чудно и да
носибраду.

- Да знам да ради нешто
што је нечасно, први бих га
пријавио - казао је Њсим.

Његов комшија Кемал
Вишњић је рекао да ни његова
породица никада није имала
проблема са Хоџићима.- То шго има браду не зна-
чи нипгга. Примијетили смо да
се прије неколико ноћи појави-
ла полиција у цивилу у насељу- рекао је овај комшија.

Мектић
Министар безбједнос-
ти БиХ Драган Мекгић
поручио је да ће све
оно што буде пред-
стављало и најмању
терористичку пријетњу
у БиХ бити енергично
елиминисано и преси-
јецано.- Борба против теро-
ризма, екстремизма и
свих облика терорис-
тичких пријетњи биће
наш приоритет у раду
у смислу заштите гра-
ђана и имовине у БиХ- рекао је Мектић и
додао да је планирано
још акгивности на
проналаску особа
блиских терористи-
чким организацијама.
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Glas Srpske 31.08.2017 

četvrtakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 5

Površina: 279 cm2 1 / 1


