
Полиција Зеничко-добојског кантона и 51РА открили складиште оружја

Пронађено 500
граната у Тешњу

Гранате пронађене
у рејону Трешњева

пања, а на лицу
мјеста откривени
и трагови возила
којим су гранате

са непознате
локације из правца

Тешња довезене
на то мјесто

ПИШЕ: ЖЕ.МА ДОМАЗЕТ
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ТЕШАЊ - Полиццја Зе-
пичко-добојског каптопа, у
сарадњи са припадницима
Државне агенције за истраге
и заштиту (__РА), нронашла
је у иетак у ошшини Тешањ
око 500 грапата калибра 84
милиметра намијсљених за
-сстрзајис топовс.

Потврдила јс то Тласу
Српске" полицијски службс-
ник 81РА Кристина Јозић и
додала да се ово оружје дово-
ди у пезу са оружјем које је у
акцији "Тептањ" пронађено
почетком јула на тсриторији
овс општине.

Гранаге су пронађснс у
рејону Трешњева пања, а на
липу мјеста су откривени и
трагови возила којим су гра-
нате са непознате локаиије из
правна Тстттња довсзене на то
мјссто.

Оружје је пронађено у
близини линије разграничења
према огаптини Теслић и до-
води се у везу са провјерама
које је 81РА посљедњих дана
претузимала у тттирем рејону
Тешња.

- Истрага је и дале у току
и по њеном окончању имаће-
мо више информација о овом
тешком кривичном дјелу - ис-
таклајеЈозићева.

До закључења овог броја
Тласа Српске" полипија је
јоттт била на терену.- Припадници ЗТРА нас-
тављају виптемјесечну истрагу
с циљсм проналажсња свих
локалитста на којима би
сс могла налазити .-— -
скривсна минско-ек-
сплозивна средства, .
као и проналажења
одговорних особа
умијешаних у ове
незаконите
радње, о чему ће
јавност бити
накнадно ин-
формисана -наведено је у
саопиттењ?
81 РА.

81РА јс у
оквиру акциЈс
"Тсшањ" ранијс у
мјесту Калошсвићи
пронашла 588 кумулати
вних пројектила за ручни

ракетни банач, 589 барутних
пуњења за пројектиле и 60
пројектила од 84 милиметра
за бестрзајни топ, птто је нај-
већа количина наоружања,
муниције и експлозивних
средстава пронађена од за-
врптеткаратауБиХ.

То оружје, према инфор-
мапијама 81РА, на поменути
локалитет плански је и орга-
низовано скривено 2002. го-
дине, по нарсђсњу лица која
су обављала одређене фун-
кпије у оквиру локалне влас-
ти. Тада јс рсчсно да се лица
која су прсдмет интерссовања
у акцији "Тетттањ" доводе и у
всзу са паралслном акпијом
81РА која сс односи на ратнс
злочине.

Мјсштани Калоптевића,
ссла смјепттеног на нека-
даптњој ратној линији, казали
су да су оружјс у шуму сакри-
ли људи из ратног руковод-
ства СДА у Тстпњу, по
дирсктном налогу посланика
те странкс у Партаменту БиХ
Шемсудина Мсхмсдовића, а
тадашњег шсфа полипије у
тој опшгани.

______________________________
Мехмедовића |е крајем јула
51РА \/хапсила као ос-

ум1 .иченог да |е на подручју
Тепп 1>а од прољећа 1 992.
до јесени 1993. године, док

је обављао функцију начел-
ника СЈБ Тешањ, починио

злочине над српским
аановништвом.
Мехмедовићу се на
терет аављају
ратни злочини,
затварање срп-

ског аано-
вништва,
физичко и

психичко
малтрети-
рање и
противпра-

{ вно затва-
Ш рање.

Ш Тужилаштво
г БиХ га је иаи дан
пуаило на спободу.

И У ЈУЛУ КОД
IV ТЕШЊА

ПРОНАЂЕНО
ОРУЖЈЕ

Шемсудин
Мехмедовић
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