
ПРИЛОГ ИТАЛИЈАНСКОГ НОВИНАРА 0 ОРУЖЈУ У БОСНИ
И ХЕРЦЕГОВИНИ УЗБУРКАО СТРАСТИ У САРАЈЕВУ

СИПА ХАПСИ ПОСЛЕ
ТВРЕПОРТАЖЕ!

Луиђи Пелоца иушовао Босном и куиовао
оружје. Прешреси у насељу Горица

ЛУИђИ Пелаца, но-
винар популарне
италијанске емисије

"Хијене", емитоване про-
шле седмице на телевизији
"Италија један", није узбур-
као само страсти у Итали-
ји. Због видео-репортаже
о шверцу оружја у Босни и
Херцеговини, безбедносне
снаге дигле су се на ноге.

То је био и разлог да при-
падници Агенције за истра-
ге и заштиту БиХ (СИПА)
јуче крену у "офанзиву".
Уследили су претреси одре-
ђених објеката на подручју
сарајевског насеља Горица,
а све због спорног снимка,
који се односи на илегалну
трговину оружјем из БиХ у
Италију.- У претресима је, раме
уз раме са "сиповцима",
била и Гранична полици-
ја. Слободе су лишене две
особе које се доводе у везу
са спорним снимком итали-
јанског новинара.

Шта је, заправо, потакло
овакву реакцију у Сарајеву?
Луиђи Пелаца је у прика-
заном прилогу, не предста-
вљајући се као новинар, нај-
пре у Мостару купио пушку,

а онда наставио да широм
Босне купује аутоматско

оружЈе, митраљезе, бомбе
и пиштоље. На почетку ре-
портаже која траје скоро 19
минута, Пелаца је отпуто-
вао у Сарајево с намером да
покаже, како је рекао у при-
логу, лакоћу којом потенци-
јални терористи Исламске
државе могу у овој балкан-
ској земљи да набаве оружје
и пребаце га у Европу.

На снимцима скривене
камере приказао је сусрет
са својом "везом" у БиХ, ко-
ја га је угостила у сопственој
кући, и у прилогу му испри-
чала о својој криминалној
прошлости у Италији, са-
дашњем жившу у
Сарајеву и о томе
како су он и његова
група, наводно, недавно
прокријумчарили 500 ко-
мада аутоматских пушака у
Холандију.

Овај домаћин, коме је
на снимку затамњено ли-
це, похвалио се и како су
његове пушке на тржишту
"тешке" и до два килограма
кокаина по комаду.

У снимљеном прилогу
може да се види како но-
винар купује стару војну
пушку од непознатих'Особа,
негде северно од Мостара.
Њену прецизност испробао

је на локацији 15
километара

северно од
Мостара,

изван на-
сеља Вој-
но поред
Неретве.

Пушку
је платио

75 евра од
иородице

чијим чла-
новима је, као и

свим својим саговор-
ницима, сакрио лица. Осим
ове пушке, Пелаца је испро-
бао митраљезе, аутоматску
пушку "АК 47", ручне грана-
те, а неке од њих је и купио.

Прилог италијанског
новинара, иако је узбунио
пре свега сарајевску чар-
шију, није изненађење. Већ
годинама уназад барата се
податком да у БиХ има око
750.000 комада оружја за-
осталог из последњег рата.
Једноставније речено, сва-
ки пети грађанин БиХ има
нелегално оружје.

За Душанку Мајкић,
председавајућу Комисије за
одбрану и безбедност Пар-
ламента БиХ, овакав прилог
о куповини оружја на црном
тржишту није изненађење.

- У БиХ на сваком кораку
имамо нелегално оружје,
али Босна и Херцеговина
никада није на државном
нивоу покренула праву бор-
бу против трговине оруж-
јем. Сада кад су и странци
показали колико нам је не-
легално оружје велики про-
блем, ми се хватамо за главу- каже Мајкићева.

Предраг Ћеранић, струч-
њак за безбедност, каже за
"Новости" да су овакве еми-
сије увек корисне за безбе-
доносне службе:

- Нека сада СИПА и друге
агенције делују. Овај нови-
нар нам је показао да БиХ
заиста има велики проблем,
али са нелегалним оружјем,
а не са референдумом у РС.

Иначе, БиХ још од за-
вршетка рата има муку са
вишком наоружања, који
је остао и код грађана и код
Оружаних снага земље. Пре-
ма најновијим подацима
Министарства одбране, БиХ
тренутно располаже са око
12.842 тоне вишка муници-
је и минско-експлозивних
средстава, као и са 40.000 ко-
мада непотребног оружја. ■

СМИШЉЕНОВИЋ

[ ПУШКЕ ЗД ФРДНЦУСКУ И СИРИЈУ
СПИСАКземаља где је завршавало оружје из БиХ је подугачак. Пре-
ма подацима из СИПА у последњих неколико година највише оруж-
ја из БиХ обрело се у Француској, Италији, Шведско}, Холандији... На
слиску земаља у које је одлазило оружје из БиХ је и Сирија. На овај
податак упозоравале су стране обавештајне службе. Главна рута за
шверц оружја из БиХ је преко Хрватске, па даље у Западну Европу.

"ВЕЗД" ДЕЛИЛД СДВЕТЕ ]
ЛУИђИ Пелаца је, у прилогу из БиХ, око куповине оружја добио и не-
колико бесплатних савета своје "везе". Он му је објаснио како да про-
шверцује оружје у аутомобилу, на које граничне прелазе да иде и ка-
кав мирис да користи којим може да завара псе да не открију барут.

O
va

j d
ok

um
en

t s
lu

ži
 s

am
o 

za
 in

te
rn

u 
up

ot
re

bu
. R

ed
is

tri
bu

ci
ja

 i 
ko

pi
ra

nj
e 

be
z 

sa
gl

as
no

st
i v

la
sn

ik
a 

au
to

rs
ki

h 
pr

av
a 

su
 z

ab
ra

nj
en

i!
Večernje novosti - Republika Srpska 06.10.2016 

ThursdayDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 28

Površina: 391 cm2 1 / 2



50.000
КОМАДАОРУЖЈА
УБиХЗАОСТАЛОГ
ИЗ РАТА

12.842
ТОНЕВИШКАМУНИЦИЈЕ
И ЕКСПЛОЗИВНИХ
СРЕДСТАВА

40.000
КОМАДА
НЕПОТРЕБНОГ
НАОРУЖАЊА
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