
Агенција за истраге и заштиту разбила међународни нарко-ланац

Црногорац из затвора
организовао шверц дроге

Ухапшени
држављанин

Црне Горе Ганија
Курти (47), те

Јасмин Селимагић
(29) и Анђелко

Новаковић (31) из
Новог Града.
Терете их за

организовани
шверц наркотика

из Црне Горе
уБиХ
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НОВИ ГРАД - Државља-
нин Црне Горе Ганија Курти
(47), Јасмин Селимагић (29)
и Анђелко Новаковић (31) из

Новог Града ухапшени су ју-
че у акцији Агенције за ис-
траге и заштиту (81РА) због
међународног шверца дроге.
Њих Тужилаштво терети да
су шверцовали марихуану и
сканк из Црне Горе у БиХ,
гдје су их препродавали.

Роћени Никшићанин
Курти, који је под надзором
Службе за послове са стран-
цима, организовао је шверц
марихуане и сканка док је
још био у зеничком затвору.

- Истрагом је утврћено да
је осумњичени Курти органи-
затор шверца наркотика. Он
је, док се налазио на издржа-
вању казне у КПЗ Зеница, пу-
тем контаката у Црној Гори и
БиХ координирао кријумча-
рење дроге. То је наставио и
по изласку с робије. Током
истраге прикупљени су дока-
зи да су осумњичени у више
наврата кријумчарили по не-

колико килограма дроге из
Црне Горе у БиХ - речено је
у Тужилаштву БиХ.

Додаје се да су осумњиче-
ни дрогу препродавали на
илегалном нарко-тржишту
на сјеверозападу БиХ и то

углавном мла
дим особама.- Транспорт
као и квалитет дро-
ге надгледао је осумњичени
Селимагић. Он је због тих за-
датака често боравио у Црној
Гори. Курти је особа која је
раније протјерана из БиХ,
али је користећи лажна доку-
менга илегално ушао у земљу
па је и ухапшен - рекли су у
Тужилашгву БиХ.

Незванично сазнајемо да
је тројка нарко-дилера праће-
на од 2014. до дана хапшења.
Њихово кретање као и кому-
никацију пратила је полици-
ја, а хапшење је услиједило
када је прикупљено довољно
доказа. У акцији хапшења
учествовало је више припа-
дника 81РА, а претресено је
неколико објеката на подру-
чју Новог Града и возила ко-
ја користе осумњичени.

Из 81РА је, наводећи ини-
цијале осумњичених, саопппе-
но да је приликом хапшења
заплијењена одрећена кшичи-
на наркотика, аутоматско на-
оружање, муниција, мобилни
телефони као и други предме-
ти.

- Осумњичене теретимо
за организовани криминал и
недозвољену производњу и
промет дроге. Сви ће након
испитивања бити предати Ту-
жилаштву БиХ на даље пос-
тупање - саопштено је из
81РА

Осумњичени Курти и Се-
лимагић познати су одраније
по чињењу кривичних дјела.
Селимагић је у марту 2011.
хапшен и због рачунарске
преваре. Он је тада сумњичен

да је заједно са Сашом Ђу-
кићем и Младеном

Младићем у једном
аутомат клубу у по-
кер апарат умјесто
кованица од марке
убацивао кованице

од по пет чешких
круна. Тако су у по-

кер апарат убацили
чак 540 кованица чешке

валуге.
Курти је прије неколико

година хапшен због шверца
наркотика у акцији 81РА ко-
дног имена "Зеница". Заједно
с њим тада су ухапшени Ми-
лета Јесгровић из Пљеваља и
/]ражен Кулић из Фоче. Они
су у Сарајево покушали да
прокријумчаре 10,6 килограма
марихуане, али их је попиција
огкрила и заплијенила дрогу.

Након подизања ошужни-
це за овај случај Курги је у ок-
тобру 2012. године закључио
споразум са Тужилаштвом
БиХ и пристао на казну затво-
ра од четири године, након
чега је депортован из БиХ.
Кривипу је тада признао и Је-
стровић и пристао на двије
године затвора.

ДРОГА
ПРЕПРОДАВАНА

НА
СЈЕВЕРОЗАПАДУБиХ

Ударац

Из Тужилаштва БиХје саоп
штено да је овим ха-
пшењем и акцијом задат
одлучан ударац структура-
ма нарко-криминала које
д|елују у сјеверозападном
дијелу БиХ.
- Чињеница да су осумњи-
чени дрогу продавали угла
вном младим особама
говори коликојезначајно
да они буду процесуирани- рекли су у Тужилаштву
БиХ.
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Glas Srpske 27.09.2016 

TuesdayDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 13

Površina: 297 cm2 1 / 1


