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САРАЈЕВО - Државна
агенција за истраге и за-
штиту БиХ (81РА) полније-
ла је јуче ТУжилаштву БиХ
извјештај против девет осо-
ба, међу којима је и посла-
ник СДА у Парламенту БиХ
и ратни начелник полиције
у Тешњу Шемсудин Мехме-
довић, због скривања вели-
ке количине наоружања
пронађеног у јулу у селу Ка-
лошевићи на подручју ове
општине, сашаје "Глас
Српске".

Извор близак истрази ре-
као је да су поред Мехмедовића
осумњичене и особе из ратног
руководства Тешња.

- Извјештај је поднесен
због постојања основа сумње
да су починили кривично дјело
из члана 249. Кривичног зан>
на БиХ удруживање ради
чињења кривичних дјела у ве-
зи са кривичним дјелом из чла-
«а 371. кривичног закона
ФБиХ недопуштено држање
оружја и експлозивних твари и
кривичним дјелом из члана
323. КЗ ФБиХ изазивање оп-
нгге опасности - саопштено је
јуче из 81РА':

Портпарол Тужилаштва
БиХ Борис Грубешић рекао је
"Класу Српске" да ће више де-
тгува о овом извјештају 81РА
бјгги познато данас.

* 51РА је у јулу у селу Кало-
шевићи код Тешња пронашла
5€8 кумулативних пројектила
за ручни ракетни бацач, 589 ба-
ругних пуњен>а за пројектале и
60 пројектила од 84 милиметра
за бестрзајни топ. То је највећа
шпичина наоружања, муници-
је и експлозивних средстава
пронађена ш завршетка рата у
БиХ. Мјештани Калошевића,
села смјештеног на нека-
дашвдј ратној линији разгра-
ничења. говорили су да су
оружје у шуму сакрили људи
из ратног руководства СДА у
Тешњу, по директном налогу
Шемсудина Мехмедовића.

Почегком новембра на ло-
калитету Трешњев пањ прона-
ђено је још око 500 граната.

Тлас Српске" објавио је
да су четири свједока, која су
се недавно подвргла поли-
графском испитивању, пот-
врдила да је оружје пронађено
у Тешњу скривено по наре-

ђењу Мехмедовића. 0 томе су
говорили и ратни команданги
у Тешњу Сабахудин Синано-
вић и Мухарем Ахмић, који су
казали да им је Мехмедовић
послије рата наредио да ору-
жје у Калошевићима закопају
"за не дај Боже".

злочини
51РА 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 начелника
СЈБ Тешањ починио злочине
над српским становншшвом.

Њему се на терет
стављају ратни злочини, зат-
варање српског становниш-
тва, физичко и психичко
малтретирање и противпра-
вно затварање. Тужилаштво
БиХ је исти дан Мехмедовића,
поред достављених доказа,

пустило
на слободу.
Због тога је ди-
ректор 51РА Горан Зубац под-
нио пријаву дисциплинском
тужиоцу против главног ту-
жиоца БиХ Горана Салихови-
ћа.

Тлас Српске" раније је
објавио да је "Мехмедовић у
више навра*а"посредно, али и
лично пријетио свједоцима
апочина ликвидацијом. $ГО\је
још у јулу Тужилаштву БиХ

доставила извјештај о по-
чињеном кривичном дјелу
ометање рада правосуђа са
списком особа које ће бити

ликвидиране ако Мехмедо-
вић буде ухапшен.

Мехмедовић је раније
одбацио оптужбе за злочи-
не и умијешаност у скри-
вање оружја, нагласивши

да се против Тешња и њега
води "организована и перфи-
дна кампања.

Томо Петковић, отац Не-
нада Петковића којег су
муиахедини из Тешња, под
командом Мехмедовића, из-
масакрирали на Црном Врху
између Тешња и Теслића, и
који до данас није пронашао
синову главу коју су муцахе-
дини одсјекли и однијели,
рекао је Тласу Српске" да
Мехмедовић негирањем чи-
ни нови злочин.

Поред Шемсудина
Мехмедовића
осумњичене и

особе из ратног
руководства

Тешња. 51РА их
сумњичи за

удруживање ради
чињења кривичних

дјела, недопуштено
држање оружја

и експлозивних
твари и изазивање

опште опасности

МУЏАХЕДИНИ
Поредратних злочина по-

, чињених нод српским циви-
лима и заробљеним
припадницима Војске РС,
Мехмедовић је одговоран
и за довођење муџахедина
у Тешањ и ратне злочине
које су они починили. Пре-
ма свједочењу становника
Тешња, Мехмедовић је

1992. године у сарадњи
са помоћником директора
бошњачке тајне службе
АИД Ирфаном Љевакови-
ћем организовао долазак
муџахедина у Тешањ, а
касније им био директни
наредбодавац.- Тада је Мехмедовип до-
био пет милиона амери-
чких долара за прихват
муџахедина и ширење ра-
дикалног ислама. Јаки
центри моћи који су заје-
дно са Мехмедоеићем ста-
јали иза тога и данас га
штите од кривичног
'гоњења - рекао је раније
"Гласу Српске" извор упу-

.ћен у ратна дешавања и
функционисање власти
О0А.
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