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Агенција за истраге и заштиту разбила групу шверцера оружја и наркотика
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Заплијењено десет
килограма ТНТ-а,
четари аутоматске
пушке,
спорогорећи

штапин,
детонаторске

каписле, већа
количина

муниције, 9,5
килограма
марихуане, три
килограма
спида и 300
грама хероина
ПИШЕ: НЕБОЈША ТОМАШЕВИЋ
п1ота5е\ас@§1а55грзке.сот

-

Ovaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

САРАЈЕВО У акцији
"Сунце" Агенција за исграге и
заштиту (СИПА) разбила је
на подручју Сарајева организовану криминалну групу
шверцера оружја и дроге те
од њих одузела десет килограма ТНТ експлазива, већу количину оружја и разних
наркотика.
Пресретвуге су и спријечене двије испоруке оружја и
дроге за Загреб. Сазнајемо да
су током акције ухапшени Сафет Колашинац и Мухамед

Пирић.

Осим десет килограма
ТНТ експлозива, у акцији
"Сунце" заплијењено је више
тротилских метака, четири аугоматске пушке, спорогорећи штапин за експлозив,
детонаторске каписле и већа
количина муниције. Одузего је

и 9,5 килограма марихуане,
три килограма спида и 300
грама хероина. Заплијењена су
и четири мобилна телефона,
више СИМ каргица те значка
Мећународне попицијске агенцијеИПА
Акција је изведена по налогу Тужилашгва БиХ коме су
и предата двојица осумњичених. У СИПА и у Тужилашгву
нису жељели да погврде њихов
идентитет нити да наводе де-

таље.
Према до сада прикупљеним
доказима,
осумњичени су као дио организоване криминалне групе
шверцовали оружје и дрогу од
2014. године до данас.
- Чланови разбијене групе,
чија су два члана ухапшена, дужи период на подручју Сараје-

ва и шире складиштили су
дрогу и оружје које су касније
препродавали у земљама
Европске уније. Мећу ухапшенима је један држављанин Сфје
бије
на
рекао
конференцији за новинаре воћа Одјељења за организовани
криминал у СИПА Вахидин
Шахинпашић.
Истакао је да се акција
"Сунце" никако не доводи у везу са героризмом и додао да се
трага за још двије особе које
имају држављанство Хрватске.
Сви осумњичени су познати попицци одранце ш геглким кривичним дјелима казао је Шахинпашић.
Занимљиво је да је током
акције СИПА заплијенила 120
килограма живе. Шахинпашић
је казао да се та материја налазила у алуминијуму и да је могла бити употријебљена
прогив људи. Мећугим, није дегаљно могао да објасни пгга то
значи и шта су осумњичени
моши и намјеравали да ураде
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са живом.

У Тужилашгву БиХ су казали да су запљеном експлозива
и оружја спријечили
извршење већег броја кривичних дјела.
Акција је наставак активности одраније, а наведени
проналазак експлшива, оружја
и дроге представља једну од
највећих запљена до сада саопштили су из Тужилаштва
БиХ.
Портпарол Тужилаштва
Борис Грубешић казао је да ће
о даљим корацима прогив ухапшених бити одлучено када
они буду испитани. До
закључења овог броја "Гласа
Српске" њихово испигивање у
Тужилашгву није било завршено.
Незванично сазнајемо да
су у акцији "Сунце" привоћене
четири особе, али су двије
убро пушгене.
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Раније акције
Током изношења резултата акције 'Сунце' припадници СИПА су
се осврнули и на раније акције и хапшења. Вођа Од|ељења за
организовани криминал у СИПА Вахидин Шахинпашић је истакао да је у акцијама које су спроведене у посљедњем мјесецу
ухапшено 39 особа.
У Фочи смо пронашли шест 'зоља' и друго војно наоружање и
опрему као и у предмету 'Валуга' У акцији 'Блок' ухапсили смо
шест особа, у акцији 'Урбан' седам особа, докје у акцији 'Рингишпил' приведено 17 осумњичених казао је Шахинпашић.
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