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САРЛЈЕВО ■ За скривање
оружја у сслу Калошсвићи
код Тсшња, порсд послапика
СДА у Парламснту БиХ и ра-
тпог пгефа тешањске полици-
је Шемсудипа Мехмедовића,
који је првоостмњичени, при-
јављени су, измећу осталих, и
Мујо Зукановић из Теслића, те
Хамд<1 Курдић и Фачир Соло
из Тешња, сазнаје "Глас
Срискс".

Тужилашгао БиХ заприм-
ило јс јучс извјсштај Државне
агенције за истраге и зашппу
БиХ (81РА) против девет липа
осумњичених за скривање ве-
лике кшичине наоружања ксц
Тешња.- Тужилаштво БиХ ће де-
тал-но анализирати извјепггај.
утврти ги да ли јс ријсч о
кривичним дјелима из њс-
говс надпсжносш, № да
ли је досгављено дово-
л>но доказа за кривично
процесуирање - рекао
је портпарол Тужи-
лашгва Борис Грубе-
шић.

Како сазнајемо, у
истрагу су укључсни и
ратни команданги )

Тсшњу Саоахудин Синановић
и Мухарсм Ахмић, који су ја-
вно говорили да су наређење
да сакрију оружје добили од
Мехмедовића.

Припашици 51РА који од
јула раде на овом предаету, ус-
пјели су да разоткрију све из-
вршиоце и налогодавце који су
учествовали у закопавању око

1,6 шна наоружања.- Мехмедовићу се на терет
ставља да је организовао и на-
редио тада својим бписким са-
радницима да прикрију већу
кшичину наоружања, муници-
јс и минско-експлозивних срсд-
става и друге војнс опремс.
која јс дспонована на гаиручјс
Зеничко-добојског кантона.
Ријеч је о средствима заоста-
лим из рата. Намјера је била
да се онемогући њено еввден-
тирање од стране међунаро-
дних снага којс су у то вријсмс
уништавалс наоружањс - рс-
као јс саговорник Тласа
Српске" из Тешња, гоји је до-
бро упућен у сва догађања у ве-
зи са скривањем оружја.

Казао је да су Мехмедови-
ћеви потчињени по његовој
нарсдби оружјс са подручја Зе-
ничко-добојског кантона са-
крили од свих свидснција, а

посебно акције "Жетва".
- Првобитно је сав тај вој-

ни магсријал, оружјс, скспло-
зив, наоружање и војна опрема
сакривена у Полицијску управу
Тешањ и ту је стајала оц 1998.
до 1999. године. бдатле је дио
оружја продат на Косово. По-
слије је стигло наређење да се
к) измјссти, јср јс постојала
опасност да будс о'гкривсно.
Прво је склоњено у једну куђу
у Катошевићима, а послије и
на локапију на којој га је 8ЈРА
љетос пронашла- рекаоје он.

Дрдао је да је оружје на ту
локацију донсссно 2001. или
2002. године.- За ту локацију знао јс Ме-
хмедовић и још некшико људи
од повјерења. То мјесто је било
погодно, јер је тамо оруж_је мо-
гло остати одређен период док
се не испуне услови да буде
продато - рекао је наш сагов-
орник.

Казао је да је Мехмедовић
у свему овоме користио свој ау-
торитет у Тешн.у, с обзиром на
то да јс био страх и трспст
људима.- Њки људи које јс 51РА
током ове исграге испигала
били су потчињени Мехмедо-
вићу и морали су да раде шго
је наређивао - рекао је он.

Занимљиво је да од прона-
ласка оружја у Тешњу Тужи-
лаштво БиХ никада није
затражило саслушање било
кога ко се доводи у везу с тим.

81РА је средином јула у
оквиру предмета "Озрен" ухап-
сила Мехмедовића, који је ос-
умњичен да је од прољећа
1992. до јесени 1993. године на
подручју Тешња, док је
обављао функцију начелнжа
СЈБ Тешањ, починио злочине
над српским становништвом.
Тужилаштво га је пустило на
слободу.
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Наш извор гаже да на по-
дручју Теш1 иа има још са-
кривеног оружја. Тлас
Српске" објавио је прије не-
колиш дана да је 51 РА на
трагу још три нелегална
складишта наоружања, ре-
као је наш извор.

/ Шемсудин
, / Мехмедовић
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