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САРАЈЕВО • Анђелко

Милићевић, звани Жицо
(29) из Добоја, ухапшен је
јуче у Сарајеву због сумње

да је планирао да убије Му-

хамеда Пирића, којег је на-

водно дуже вријеме

пратио, потврђено је "Гла-

суСрпске".
Наводно је осумњичени

намјеравао да убије и Пири-

ћевог сина Аднана.
Милићевићевим хап-

шењем спријечен је зло-

чин, а полиција је

током истраге код
њега пронашла и пи-

штољ и украдени
"ауди А6". Извор бли-

зак истрази је поја-

снио да је

Милићевић овим во-

зилом планирао да оде
до мјеста на којем је
требало да почини зло-

чин и побјегне.
- Утврђено је да је при-

премио све за уклањање до-
каза те да је планирао да за-

пали аутомобил - рекао је

извор близак истрази.
Према незваничним ин-

формацијама, Милићевић је

ухапшен након што је Пирић
пријавио сарајевској поли-

цији да сумња да му се спре-

маликвидација.- Пирић је страховао за

живот, јер је добијао пријет-
ње од неких особа. Полицај-

ци су озбиљно схватили

пријаву те су у све укључили

и Агенцију за истраге и за-

штиту (СИПА). Посебним ис-

тражним радњама дошло се

до сазнања да Милићевић

припрема злочин па је ухап-

шен - рекао је извор близак

истрази.

Додао је да је Пирић та-

кође познат по чињењу кри-
вичних дјела, а повезиван је

и са шверцом наркотика.

Мета напада био је и у сеп-

тембру лани, када му је
аутомобил "дигнут у ва-

здух" .

Из Министарства уну-

трашњих послова Кан-

тона Сарајево,
наводећи иниција-

ле, саопштено је

да је Милићевић

ухапшен након

дводневне опе-

рације.

- Управа по-

лиције МУП-а

Кантона Сараје-

во је током раз-
мјене оперативних

сазнања са СИПА до-
била информацију о

могућем угрожавању жи-

н о т а

одређе-
нихлица са

подручја Кантона

Сарајево. Даљом истрагом у

улици Курта Шорка прона-

ђен је караван "ауди А6" ре-

гистарских ознака Аустрије,
а који се може повезати са

припремањем извршења

кривичног дјела. Утврђено је
да је аутомобил украден у

Модричи - рекли су у МУП-у
КС.

Истакли су да су након

проналаска возила полицај-
ци два дана надгледали про-

стор гдје оно било те је у
полицијску засједу упао А. М.

из Добоја.
- Након хапшења претре-

сено је возило и стан који је

осумњичени изнајмио. Прона-
ђен је пиштољ 43, са припада-
јућим оквиром и 12 метака,
телефон, четири пакетића ма-

рихуане и други предмети ко-

ји се могу довесги у везу са

припремањем извршења кри-

вичног дјела - казали су у са-

рајевској полицији, не

наводећи друге детаље.
Додали су да је у возилу

пронађен канистер са запа-

љивом течношћу, док је
личним претресом осумњи-

ченог пронађен још један
телефон и више кључева.

УКРАО "АУДИ" КОЈИ
ЈЕ НАМЈЕРАВАО

ДАЗАПАЛИ

ДОСИЈЕ

Анђелко Милићевић, зва-

ни Жицо познатје по де-
белом криминалном

досијеу. Он је лани осуђен

у Окружном суду у Добоју

на четири године и 11 мје-

сеци затвора због шверца

дроге и неовлашћеног др-

жан>а експлозива.
Пресуди је претходио спо-
разум о признању криви-

це, који је Милићевић

закључио са тужилаштвом.

Онје ухапшен у акцији

"Театар" заједно са Мила-

ном Митровићем и Кри-

стијаном Мајсторовићем.

Милићевићје хапшен и

због крађа, као и због на-
пада на овлашћену слу-

жбену особу.
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Glas Srpske 26.05.2021 

srijedaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 9

Površina: 234 cm2 1 / 1


