
САРАЈЕВСКА ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА ТРИ ЧЛАНА Ист
АУТО-МАФИЈЕ КОЈА ЈЕ ДЈЕЛОВАЛА И ИЗВАН БиХ

Тужилаштво БиХ у сарадњи
са Граничном полицијом,

( , МУП-ом Кантона Сарајево и
51РА води интензивну ис-

■ . трагу с циљем разоткри-

»^^
,1- - I вања организованих

*" 3^""""' 4*1 .., ~1 крадљивца возила на по-, '?/"'■' дручјуБиХ.
,&" .'.: _, л. - С обзиром на алармантну_ т * љ^^^^^^к- ситуациЈу у овој области,

нарочито у Сарајеву, гд|е
™ " годишње буде украдено

,-1; *< близу 1.000 возила, потре-
/ бан је ангажман свих поли-

-ј^^^^^Ш__ I цијских и правосудних
структура на сузбијању

"__________________________{ I ~~ *.^ ових фивичних д|ела - ка-
_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\т^ зали су у Тужилаштву БиХ

у Тужилашгву БиХ, док је тре-
ћи због тежине повреда за-
држан ш даљем лијечењу.... У Тужилапггву БиХ у пе-Бјежећи газили .~^Х свепредсобом так (у рекли да ће осумњичени

ФОТаАИНЦИЈЕ бжи испжани чим бупу стече-
ниусловизато.- Њима ће бжи предложен
пржвор због сумње да су дио

■ И^^ИД^^^^ИД ИВ^ЖИ МШШМ ШМ "Р |а||ИЧ1,| 'а|к: КЈ^имима.шс Г,А'-
Ј1111111КМ ШШшШШШ^ШМШШЉ И пекојасебавипрепродајомау-
«Г ШЧЈШШШчЈШШШШШ II Ш Ш^ШШШМ ШШШ ШШ томобиланаподручуСарајева,

али и изван граница БиХ - ка-
т зали су у Тужилапггву БиХ.махнито бјежали ~=ц

Ш % ПЉАЧКАШИ

П01<ушајуда ___П___^ ___ЛШ|| I 1^1 1.С Дздалисудаћеосумњиче-
украдувмшна VII ШШчШШ шШШШМШШШ^ ц,' Уак

ПарКИНГу у ИЛИЏИ сталним полицијским надзо-
лопови покушали "'Г,!'." ~"

јч -, о 1 ■ "' ф\
побјећиоп *-'■■** -."■"-■ -"'^Љс ■' -,■.*! V '-V п Р. ша Д НИ1 < и ДР жавне
ииијсшп ид | ч _ ,1

»^ ЈШ^— ■_ - . "^- 1 дт^ . , ••'.Л агенци]е за исграге и запггигу
ПОЛИЦИЈе. Ш^. ' •*"•"" ■'— """-*■ - -**"" *.-" »— ■ — '- **•* (51РА) у пегак су прегресли об-

' . Ј/ ■ користе осумњичени у Исто-
фИЛМСКа ПОТ)ера У ""ОЈЕ-тг *-- ЈЕЈ! 4 - - чи™ Сарајеву гдје су одузети

КОЈОЈ Су КраДЉИВЦИ >^^Ци^^Ш1 — — г-^.
~ _. одрећенипредмети.

У Д 1>Л\ Шј^^^^Ј^^^^Шс^»п9^ч41Ш^Л' -- Ч* Х^ЧУ^-.^ "Лјј све се одиграло као на филму.
ПИШЕСАЊААМИЏИЋ Ш [* [ *'■ \** ЈНКД- „ - Шпиција их је опколила и

5апјаа<а>|1а55г Р 5ке.сот \*4* Х^ !!."■=.-.■ ч !1 **"-■" А * К^Ј? "јјј* погјерала по паркингу. Лопови
Жк-. Ј.^/Штт^^-'- . у намјери да шбјегну возили су

САРАЈЕВО - Три особе, од лућачки и газили све пред со-
којих су двије рањене, ухапше- ривијере Илиџа покушао да претходно обили. Угледавши лицију. У размјени ватре поли- бом. Срећа, па у близини није
не су након пуцњаве са поли- украде ВМ\У. чуваре реда аугомобилом су се цајци су ранили двојипу напа- било људи. Бјежећи ударили су
цијом која их је ухватила на Према незваничним ин- далиубијег дача. Двојица повријећених уз у стубић тротоара, а затим се
дјелу док су покушавале да формацијама, ухапшени су чла- У бијегу су на паркингу ау- пратњуполицијепревезенисуу одбили о паркирано возило ко-
украду скупоцјени ВЛ№ у са- нови криминалне групе са томобилом поломили саобра- сарајевску болнипу гдје им је је је ударило у друга возила ко-
рајевском насељу Илиџа. Сокоца и Мокрог, која се већ ћајни знак и стубић на указана љекарска помоћ, док је ја су била паркирана у

Оружани сукоб догодио се више година бави краћом и тротоару, али их је на другој трећи приведен у полицијску близини. Убрзд су сатјерани у
у четвргак око 20.30 часова ка- препродајом скупоцјених вози- страни дочекала жељезна огра- станипу. ћошак код ограде гдје су и
да је тројац, чији идентигет ни- лауСрбијуиЦрнуГору. даигусуухваћениутјеснац. Како сазнајемо, двојица ухваћени - испричао је један од
смо успјели да сазнамо, са Како сазнајемо, полиција Кад су видјели да су оп- ухапшених у пегак су пребаче- очевидаца који није желио да
паркинга испред Терминалне их је затекла у возилу које су кољени почели су пуцати на по- ниупржворибићесаслушани му објавимо име.
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Glas Srpske 06.08.2016 

SaturdayDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 13

Površina: 347 cm2 1 / 1


