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ТЕШАЊ Гранате које
нронађене на локалитету Трешњев пан, на
подручју општине Тешањ
биле су памијењепе за продају и тсрористичкс актису у иетак

впости, а па ту локацију су
донссене како би истражиоци били закарани.
Рекао је то Тласу
Српске" извор близак истрази
у предмету 'Тешан. ', током

којег је Државна агенција за
ис I раге и зант ги гу (8ТРАЈ у
јулу на гтодручју Тетпња у
мјссгу Калошсвићи пронашла највећу количину наоружања од рата. Гранате које су
у петак пронађене имају директну везу са тим наоружањсм.
Тих око 500 гранага за
бссфзајнс топовс, калибра 84
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обавијсшгсни да 51РА прерскао јс наш
■|рсса тсрен
извор и додао да једна таква
граната кошта око 3.000 КМ.
Гранате су шведског поријекла и сигурно имају везе

-

-

са оружјем које је пронађено
на подручју гешањске опшганс пријс нскотико мјсссци. Тс

гранате су са једне локације,
гдје су биле ускладиштене и
сакривене, премјештене на
другу да би се заварали истражиоци рекао је он.
Припадници МУП-а Зсничко-добојског кангона почели су јуче увиђај на
Трешњевом пању. Дежурни
оперативни МУП-а Алдина
Ахмић казала је Тласу
Српске" да су се стекли сви
бсзбјсдносни услови заувиђај,
тс да тај посао нећс бити
брзо завршен.
С обзиром на то да је

-

-

ријеч о великој количини
граната, све се мора задокументовати и уклонити. Уклањање ћс вртпитн Цивилна
запггита, кантонална и фсдсрална казала јс Ахмићева и
подсјетила да су гранате пронађене на минираном подручју, те да је најприје требало
деминирати локацију.
Полицијски службеник

-

Кристина Јозиђ казала
је Тласу Српске" да су и ин_1РА

спектори 51РА на терену и
надгледају цијели процес.

-

Према информапијама
којима 81РА располаже, на
подручју овс општине налази
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милиметра, неколико дана

раније довезене су на
Трешњев пањ, јер су они који
су располагали тим оружјем
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запродају
и тероризам

Тих око 500 граната за бестрзајне топове, калибра 84 милиметра, неколико дана
раније довезене су на Трешњев пањ, јер су они који су располагали тим оружјем
обавијештени да 51 РА претреса терен, рекао извор близак истрази
се још скривеног оружја и
наши инспектори свакодневно на тсрену покушавају да
лоцирају то наоружање.

>ГРАНАТЕ

ИЗ
ШВЕДСКЕ, А
КОМАД КОШТА
ОКО 3.000 КМ
�

Ријеч је о тепгком кривичном дјелу и мунипија која је
сада пронађена има директну
везу са оружјем и мунипијом
која је у Тешњу пронађена
прије нскшико мјссени казала је Јозићева.

-

Додала је да _■____ и послије овог увиђаја наставља

вишемјесечну истрагу с
циљем проналажења свих

локалитета на којима би се
могла налазити скривена

минско-експлозивна сред-

МЈЕШТАНИ У СТРАХУ
Мјештани са којима смо

раз-

говарали, а који су због безб
једноаи инсиаирали на
анонимноаи, казали су да
арахују од тога да и у близини њихових кућа буде пронађено оружје.
Аш имамо у виду чињеницу

-

колико је оружја на подручју
ове мале општине откривено
у јулу и сада, и да га има још
сакривеног и заколаног, мо-

жемо само конаатовати да је
цијели Тешањ као темпирана
бомба. Не дај боже да дође
до некакве експлозије, цијела
општина би отишла у ваздух
рекао је један мјештанин и
додао да су људи у араху и
да збогличне безбједности не
смију да говоре о томе да у
овој општини "рат није аао,
те да ратни мођници и данас
вуку главне конце".

-

ства, као и на проналажењу
одговорних лица умијсптаних у овс нсзакони гс ак гивности.

Мјештани Калошевића,
смјештеног на некадашњој линији разграничења, казали су ранијс да су
оружјс сакрили људи из ратног руководства СДА у
Тешњу, по директном налогу
посланика те странке у Парламенту БиХ Шемсудина Мехмедовића, а тадашњег шефа
пшицијс у тој опплини.
села

