КАО И У ЈУЛУ, ПОНОВО ПРОНАТ)ЕНО САКРИВЕНО НАОРУЖАЊЕ У ОПШТИНИ ТЕШАЊ, НА МЕТјУЕНТИТЕТСКОЈ ГРАНИЦИ

ГРАНАТЕ НИЧУ КДО ПЕЧУРКЕ
Посланик СДА и локалнирашни коловођа Шемсудин Мехмедовић и даље главни осумњичени

-

Припадници МУП-а
', ДОБОЈ
Зеничко-добојског кантона почели су увиђај на локалитету
Трешњев пањ, у општиии Тешањ, где је у петак пронађена већа колнчина војног наоружања,
потврдила је портпарол кантонапног МУП-а Алдина Ахмић.
Имајући у виду да Агенција
за истраге и заштиту БиХ
(СИПА) води вишемесечиу
истрагу у вези са нелепшним
складиштењем војног наоружања на подручју Тешња, увиђају ће присуствовати и инспектори овс агенције.
Оперативци СИПА открили су на подручју Тешња
(ФБиХ ) нову локацију са арсеназом војног наоружаја, коју
су по свему судећи претходно
лоцирали амерички шпкјунски сателити, а информације
су проследили СИПИ.
•Као и у јулу, када је локација
арсенала оружја и експлозив-

у неким
- Л0ВАЧКЕ организације
ФБиХ функционишу

деловима
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Д08ЛЗ Пројеитили пронађени у пстлк код Тешња доводе .е у ве.у и Шемсудином Мехмедовићем
них средстава у пронађена у
близини међуентатеске линије у
насељу Калошевић. и ова на ло-

ИАК0 се покушава иа лочетку и ове истраге минимизирати случај,
претпоставкама да су гранате на локалитету Трешњев пањ можда
"одбачене из камиона на међуентитеској линији разграничења", иидикативно је да се то поново дешава на подручју општине Тешањ.
Наиме, безбедносне агенције већ дуже време раслолажу информацијама о лојачаном присуству вехабија на овом подручју, чије деловање, посебно кроз агресивие верске активности, има благоиаклоноа локалне и бошњачке политике из Сарајева.

калитету Трешњев пањ се такође налази на самој граници два
ентитета, у општини Тешањ.
У новој акцији СИПЕ пронађено је 500 граиата калибра
84 милиметра за бестрзајни
тои. У претходној, пре три месеца, у Калошевићу, пронађено
је 588 кумулативних пројектила за ручни бацач, 589 барутних пуњења за пројектиле и 60
пројектила за бестрзајни топ.
Без сумње да ће нове активности СИПЕ наредних дана
бити поново главна тема у Фе-

дерацији БиХ. Међутим, вероватно се неће тражити "издајник" који је открио локацију,
како је то било прошлог пута.
Завршетком истраге тадашња
потрага је обустављена "ноузданим информацијама" да су
локацију открили амерички
шпијунски сателити.
СИП А је обелодањивањем
резултата истраге акције кодног назива "Тешањ" навела
да је у Калошевићу арсенал
плански и организовано сакривен 2002. године. Изрече-

готово по војном устројству, месечна су реферисања одређених
вођа по секцијама, од расположивог људава до наоружања и
муниције. Посебно је то изражено баш на подручју Тешња, где
се за све још увек пита Шемсудин Мехмедовић каже за "Новоаи" на ову тему Џевад Галијашевић, члан Експераког тима
за Југоиаочну Европу за борбу
против тероризма.

-

на је тврдња да је то урађено
по иаређењу особа које су
имале руководеће функције у
локалној власти, а да је реч о
оружју које након рата није
предато у акцији "Жетва",
нити ЕУФОР-у.
Само десет дана након те
акције ухапшен је послаиик у
Парламенту БиХ, потпредседник СДА и ратни начелник полиције у Тешњу, Шемсудин Мехмедовић. Иако јс
пуштен иа слободу, спекулише се да ће, осим доказа за
учешће у ратннм злочинима,
бити предочени и докази против њега за скривање пронађеног оружја на подручју где
је био несумњиви ратни аутоЛ>, ЂУРИЋ
ритст. ■

