
ПОЛИЦИЈСКА АКЦИЈА УСМЈЕРЕНА
на сузбијање шверца наркотика

Празник
спровео 21
дилера иза

решетака
Претресена 31 локација и заплијењена већа

количина дроге, рачунарске опреме, ватреног оружја,
муниције, експлозивних направа и мобилни телефони,

али нису саопштени детаљи акције
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САРАЈЕВО - Агенција за
истраге и заштиту (СИПА)
јуче је у акцији "Празник"
ухапсила 21 особу због органи-
зованог криминала и шверца

наркотика.
Акција је изведена на по-

дручју Сарајевског, Западно-
херцеговачког и
Херцеговачко-неретванског
кантона те Источног Сарајева.

- Хапшења и претреси су
изведени на основу наредбе

КангонаЈшог суда и под надзо-
ром Тужилагптва Кангона Са-
рајево - наводи се у саопшгењу
СИПА и додаје да су током ак-
ције прегресли 31 локацију.

Истакли су да ухапшене
тереге да су у протеклом пери-
опу починили више кривичних

дјела.- На
терет им се
ставља организовани крими-
нал у вези са неовлашћеном
производњом и промегом дро-
га, те шсједовање и омогућа-
вање уживања дрога - рекли су
у СИПА и додали да не могу
откривати детаље.

У МУП-у Кангона Сараје-
во су казали да је током пре-
треса пронађена и опузета већа
коЈжчина дроге. Нису преци-
зирали која је то количина и
која врста наркотика је одузе-
та. - Осим тога, пронаћена је
и опрема за производњу и па-
ковање дроге за препродају.
Одузет је и већи број мобилних
телефона, рачунарске опреме,
ватреног оружја, муниције и
експлозивних направа, као и
разна докуменгација, одрећена
копичина новца и аугомобил -

рекли су у сарајевској полици-
ји.

У сарајевском Кангонал-
ном тужилапгтву погврдили су
да је акција изведена под њгш-
вим надзором, али нису давали
друге информације.- Тек када осумњичене са-
СЈтуша поступајући тужилац
моћи ћемо непгго више да ка-
жемо о акцији - рекла је јуче
портпарол сарајевског тужи-

лаштва Азра Бав-
чић.

У акцији
"Празник"
учествовало

је више од
300 поли-
цијских
службени-

ка СИПА,
МУП-а Са-

рајевског,
МУП-а Хер-

цеговачко-не-
ретванског и

МУП-а Западно-
херцеговачког кангона,

као и припадници Центра
јавне безбједности Источно
Сарајево.

Посљедња већа акција ха-
пшења дилера дроге спроведе-
на је почетком марта на
шдручју Средњобосанског кан-
тона. Полиција је у акцији "Ла-
шва" разбила групу шверцера
наркогика на подручју Травни-
ка и Вигеза. Тада су лисице на
руке стављене браћи Ивану
(38), Марију (32) и Стјепану
(21) Фрањић, те Б. Т. (30), 3. Ј.
(39), Д. Ф. (37) и Г. Р. (26). На-
кон испитивања осумњичених
пригворен је само Иван Фр-
ањић. Посљедња већа акција
СИПА на хапшењу нарко-ди-
лера спроведена је половином
децембра прошле године. Тада
су полицајци у оквиру акције
"Сунце" спријечипи двије испо-
руке дроге и оружја из БиХ за
Загреб. У акцији је заплије-
њена већа количина дроге и 10
килограма експлозива ТНТ.
Тада су лисице на руке ставље-
не Сафету Кшашинпу и Муха-
мепу Пирићу.

Притвор
■________________________________________■

Алмиру Хасикићу (38) из
Бановића одређен је једно-
мјесечни притвор у Оп-
штинском суду Бановићи
због сумње да је шверцо-
вао дрогу. Тужилаштво Ту-
зланског кантона
саопштило је да је он уха-
пшен 16. марта након што је
у његовом возилу и стану
пронађено 1,7 килограма
опојне дроге амфетамин.
Дрога је била припремљена
за продају.

УХАПШЕНИ
ДУЖЕВРИЈЕМЕ

ШВЕРЦОВАЛИ
ДРОГУ
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Glas Srpske 21.03.2017 

utorakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 13

Površina: 306 cm2 1 / 1


