
У АКЦИЈИ "СУНЦЕ" ПРИПАДНИЦИ 51РА УХАПСИЛИ ПЕТ ОСОБА

Крађама прибавили
два милиона марака
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лазника. Он је сарађивао и

Јт У_Т_ГиВ^_______________________и са Зијадом Турковићем, који
«В9Ч___Ј___и^______________________________________________________________________ је ксд је сазнао да је Курбе-
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АнРГ К\/обегОВић ПШДУ; ГОРАН ОБРАДОВИћ обраде биш предати у надле- лицији по бројним криви- граду и украли више од 3.000
'' догапо@д1аззгрзке.сот жност Тужилаштву БиХ које чним а према незва- сунчаних и диоптртдских на-

И ОСТОЛИ ЖЕЉКАДОМАЗЕТ ће донијети одлуку о прт^ед- ничним информацијама они очала, а жја је малопродајна
ОСУМЊИЧбНИ 9 |а 33 з@1:ео I_пе! логу притвора за њих - рече- се повезују за сада за четири цијена већа од милион и по

нојеу81РА. велике пљачке у којима су марака.
уХОПШеНИ НО МОСТАР - Анес Курбего- Они су додали да се трага прибавиж више од мижон и Они су тада допши током

МОГИСТрОЛНОМ ПуТЛ/ вић и још четири особе које за још неколико особа, а које помарака. ноћи и онеспособили аларм на

V МопПГЛ/ НПКОН Ч~ »Чмњичене да су починиле суизбјеглехапшење. Извор близак истрази ис- складишту предузећа, а потому V о . иру .1 о више тешких крађа и разбој- Првоосумњичени Курбе- причао је да су инспектори обили улазна врата. Када су
ШТО Су укрОЛИ ништава на подручју тог гра- говић одраније је познат по- мјесецима трагали за особама изнијели робу ставили су је у

КОМИОН СО да и Л ивна > а којима С у које су починиж више краћа возило "кеди" од фирме "Уш-
прибавили више од два мил- ОСУМЊИЧЕНИ на подру^у Мостара. оп" којим су превезли наочаре.

ЦИГареТОМа иона марака ухапшени су у ОДРАНИЈЕ - Инспектори 81РА имаж Украдено возило су потом ос-
ВрИЈеДНИМ ОКО полицијској акцији "Сунце" ПОЗНДТИ Ш Ф°Р МШ ЧУ Д а они плани- тавиж у Ускопљу.

000 мппп\.п ЈУченаподручјуМостара. ПОПМ11М1М РЧУ Н0В У К Р%- Курбе™ 1111 и Поред овог ухапшене по-
о\Ј\Ј.\Ј\Ј\Ј мирики Осим Курбеговића уха- икииЦ-ИИ други чланови ове криминал- лицца терети и да су 18. јула

т- ■__ _________шг. пшени су Шехерзада Порић, -/•___ тшшгм негрупенајугу Мостараукра- ове године опљачкаж поспов-
4^НШ|л^^Н| Вјекослав Слишко, Семир УКРАЛИ; ли су камион у којем су се ницу Шпаркасе банке у Мос-

Серцаревићи Дарко Ошшко. налазиле цигарете вриједне тару. Пљачкаши су тада
УДжавнојагенцијизаис- око пола мижона марака. По- наоружани ушж и пришли

Ш^т^^^^^^^ трагеизашти_у(81РА)рекжсу Из складишта предузећа слце краће инспектори су их слећачуваримаипотомпочеж
да су у овој ашшји ухапшене " |210п V Томиспавграду зауставиж и ухапсиж - рекао да галаме на радницу и траже

>"ЈЧ|~^ИШ|^И^Н особе које су биле чланови зпо- украли наочаре вриједне ви- је наш ИЗВО р, новац. Та радница је радила
" чиначке организацце. ше од & милиона марака. д н је по ј аснио да је р^ еч сам0 на картицама, те су на- Осумњичени су јуче ују- Опљачкали Шпаркасе 0 "професионалцима" који су у крају дошли до шалтера са

~К 'У^Р^^И Т РУ на П °ДРУ Ч ]У Мостара банкууМоааруиз којесу свжу пљачку ипши добро при- новцем и однијели више од]м^^^ украж пун камион цигарета, украли више од 40.000 ма- премљени. 40.000 марака и побјегж.
I * послг^е чега су на магистрал- 00ка Пожцт^а их сумњичи за Пожција их сумњичи за

■» -Ј \/^^Г_\ V. ном путу у Мостару заустав- 3 п Р е ДУ зе ћ° У Мостару велику краћу када су 28. јула још неколико тегшсих краћа на

.^ ЈЈ^с љени и ухапшени. Они ће уКра
спп ппп™ ври 'едне провалиж у склажште пре- подручју Мостара и других

Т^Ч^,, Курбегввић послије криминалистичке око 500.000 марака. дузећа "УМоп" у Томислав- мјеста.


