
Настављена акција против ауто-мафије из Сокоца
ТрОЈИЦа ухапшених вишс од 60 аутомобила, али
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Прсма ин- Н^^Н НвН Н \\\\\г^__\\ _\_\\гМ ':У " "" ,)И |и У шуму У близи-
форманијама, у уторак _^__ф —ш И "" опттттине Сокалац. гдје су
приликом сјече јсдног од укра- Д^ Ј^Ј Н —- имали складиште у којем су их
дених аутомобила ухашпени Н сакривали. У нсксшико случа-
су Милорад Миркопић, Алек- Н^Н Н.Н И^Н^Р^^^^^| 1^К^|^ШН
сандар Субашић и Зоран Чо- ИНВ _____г|_________. I 1г1В_^_В_______'^| ____Г^^. 1^>Н нудили им огкуп, а уколико су
бовић, а у сријелу је привелен II _\_гМ\\\\М М V 1%^1 М \М \М они то одбили, сјекли су ауто-
и Вслимир Симић. Сви су мобиле у дијелопе. Неке дије-
одраније познати полицији. гомобилс чија јс вријсдност овс организованс криминаднс ловс су продавали у БиХ, а

Они сс сумњичс да су по- већа од милион марака. САРАДЊА г РУ пе " Р екли С У У 51РА. пећину су изпозили у Србију,
чинили кривично дјело орга- У 31РА су рскли да јс у Они су додали да су јучс гдјс су такођс имали при-
низовани криминал и сријелу претресено више обје- дијелови пронађених аутомо- прсмллно тржиптте. Јсдан дио
ауто-криминал. Послије кри- ката и прегледан терен на не- акцији су, поред УгА, ()аЈА џ^^.^^ превожени у је транспортован и у Црну Го-
миналистичке обрале они су колико локапија на подручју учествовали и припадници Сарајево. ру - појаснио је наш извор.
јучс прсдати у надлсжност Сокоца. ууп" 0 [^ епу " лике <~ рпске и Изпор бтизак истрази ис- Један од ухапптених је ра-
Тужилаштва БиХ. а до - Том приликом пронађс- МУП " а Кантона сарајево, причао јс да јс ова група ос- није довоћен у вез>' са крими-
закључсња овог броја Тласа но је више од 60 исјечених ау- аспроведена јепоналогу умњичена за крађу веђег налном групом Дарка Елсза, а
Српске" није донесена одлу- гомобила високс класс јужилаштва ћиХ. ђр^^ СК ј ТОЦ јсних аутомобила повезиван је са одређеним
ка да ли ће им биги предло- најновије производње и чита- Акцир |е резултат недавног на подр)>ч]у Кантона Сарајево убистима у Србији. Пшиција
жен притвор. ва три возила. За та возила се сасганка шефова полициј- __

Иашног Сарајева. је наставила потрагу и за мо-
Извор Гоизак истрази по- сумња да су их у претходном ских ст РУ ет УР а У ™ А У 1а " _ Приликом хапшсња код гућим саучеснипима ухапше-

јаснио јс да су они украли ау- периоду украли припадници лама њих су пронађени дијелови них.


