
СИПА ТРАГА ЗА МИРЗОМ КАПИЋЕМ КОЈИ СЕ НИЈЕ
ОДАЗВАО НА ПОЗИВ ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ ЗАТВОРСКЕ КАЗНЕ
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Он се раније јавио
на издржавање

казне, али је враћен
због попуњеносги

затворског
капацитета. Када је
поново позван у суд

ради упућивања у
други затвор, није се

одазвао, кажу
уСудуБиХ

САРАЈЕВО - Мирза Ка-
пић (37) је други осуђени за
тероргоам га седмочлане гру-
пе који је нестао са при-
јжћене ацресе након шго му
послије правоснажне пресуде
није одређен притвор, сазнаје
"Глас Српскс".

I Бега је СХц БиХ 7. априпа
ттравоснажно осулио на годину
и десет мјесени затвора због

ратоваш и припадиости теро-
ристичкој организацији
Испамска држава. Припадни-
ци агенције за истраге и за-
штиту (СИ1ЈА) БиХ по налогу
Суца БиХ трагају за њим на-
кон што није пронађен прили-
ком покушаја урзчења позива
за издржавање казне.

У канцсларији Суда БиХ
за односе с јавношћу потврци-
ли су да се Капић није одазвао
позиву тог суца.

- Оп се рапије јавио иа из-
државање казне, али је враћен
због мопуњеносги загшрског
капацитета. Кад је поново по-
звап у суд ради упућивања у

други затвор, није се одазвао -

рекли су у канцеларији Суца
БиХ за односе с јавношћу.

Тлас Српске" је објавио да
СИПА по налогу Суда БиХ
трага и за Адемом Карамујом
из исте грутте, који је такође
нестао са пријављене адресе
пакоп ппо пи и^ему пије сдре-
ђен притвор, иако је због теро-
ричма осуђен на дније тдине
затвора. Они су били чланови
групе па чијем је челу био
Енес Мешић, који је такође по-
кушао да избјегне одЈшак у
затвор. Он је у јуну ухапшен
приликом покушаја илегалног
преласка границс БиХ са
Србијом на путу ка поновном
одпаску у Сирију. Мешић је та-
кође био на слободи и чекао
позив па одслужеље трого-
дишње затворске казне.

Притнор није био одређен
ни осталој четворици чланова
исте групе, а Суд БиХ упутио
им је позиве за издржавање ка-
зни чек након хапшења Меши-
ћа, па су се иза решетака
пашли крајем јуна и почетком
јула, иако су сви осуђени 7.
априла.

Капић. којем се посљед-
њем изгубио траг, ухапшен је у
пдаицијској акцији ''Дамаск"
2014. године заједно са Меши-
ћем ијош шест чланона њет-
ве групе. Тужилаштво БиХ

против њих је подигло опту-
жницу због чланства у органи-
зованој терористичкој групи и
боравка на ратиштима у Сири-
ји и Ираку. Цијсла група осу-
ђена је због организовања
терористичке групе.

Саговориик Тласа Српске"
каже да је Капић рођен 7. јуна
1980. ИЈЦИне у Бањалуци, а нас-

тањен 5' Зеници и да је припа-

дник всхабијског покрста.- Посјећивао је месџид у
улипи Травничка у Зенини и
месџид у мјссту Сграњани. От-
иушвао је у џихад у Сирију 12.
јула 2013. године редовном
авио-линијом на рслацији Са-
рајево - Истанбул. У истом
авиону с њим су били Бегзад
Спахић и Сепад Касуповић, те
словеначки конвертити Рок
Жавби и Боштјан Скубић - ка-
же наш извор.

Дадао је да је њшов одла-

зак у организовао веха-
бијски вођа Хусеин Билал Бо-
снић, који се налази на
издржанању чатнорске казне
због стања држаагвана БиХ на
сиријско ратиппе.- Капић се вратио у БиХ
преко Србије 26. августа 201 3.
године. Касније је изражавао
нсзадовољство лошим сгањсм
међу "орађом" у Сирији. Гово-
рио је да тамо нема никаквог
реда, система ш оргаиизацдје
- каже наш саговорник.

Министар бечбједности
БиХ Драган Мектић каже да
јс разочаран бјскством осуђс-
них за тероризам и да је то
скандалозно за правосуђе БиХ.

- То су перазумпи потези.
Нссхватгвиво јс да таква лица
држе на слободи и да им шаљу
шзиш на гакав начин. Апешу-
тно смо сви свјесни да су они
људи који мо1у да направе ново
кривично дјело тероризма и да
наставе с оним нпо су започе-
ли прије пресуце. Опи су заиста
пријстња ш националнубсзбјо
дност БиХ - каже Мектаћ и до-
даје да овакви пропусти
правосуђа никако не би били
тшерисани у слЈчају да фун-
кционишу систем и држава.

Муфтић и Коштић
Интерпол је на захтјев правосудних органа БиХ расписао по-
тјерницу за Едином Муфтићем (42) из Градачца због организо-
вања терорисгичке групе и героризма.- Муфтић је рођен у Градачцу. У мају 2014. године напустио је
школовање у Египту и отишао у Сирију - каже наш саговорник
близак безбједносним структурама.
Суд БиХ замијенио је јуче Сенаду Коштићу, који је осуђен на го-
динузатвора због покушаја придрухивања страним паравојним
формацијама у Сирији затворску казну за новчани износ 36.000
КМ. Коштић је платио казну и одмах се нашао на слободи.

СУДБИНА
ЧЛАНОВАГРУПЕ
■ Мирза Капић,

1 година и 10 мјесеци
затвора, у бЈекству

■ АдемКарамуЈа,
2 године затвора, у бјекству

■ Енес Мешић,
3 године затвора,
ухапшен 13. јуна и одведен
на оцслужен.е газне

■ Ибро Делић,
1 гоцина и 11 мјесеци
затворзЗ.јулаупућен
на издржаван>е казне

■ ЈасминЈашаревић,
1 година и 4 мјесеца
затвора, на издржавању
казнеод30.јуна

■ Салко Имамовић,
1 година и 4 мјесеца
затвора, у затвору од 4 Јула

■ Самир Хаџалић,
1 година затвора, на
издржавању казне од б. јула

ПОМОГАО
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Glas Srpske 21.07.2017 

petakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 5

Površina: 337 cm2 1 / 1


