
Акција тузланске полиције на сузбијању шверца дроге

Три жене међу 12
ухапшених дилера

Приликом
хапшења од

осумњичених
одузети

марихуана,
оружје, минско

-експлозивна
средства и

мобилни
телефони

ПИШЕ: НЕБОДПА ТОМАШЕВИћ
п1ота5е\ас@§1а55грзке.сот

ТУЗЛА - Полиција је уха-
псила 12 особа, међу којима и
три жене, због сумње да су се
бавили шверцом наркотика,
саопштено је из Министар-
ства унутрашњих послова Ту-
зланског кантона.

Лисице на руке стављене
су: Г. У. (34), X. Ф. (31), М. А.
(29), И. С. (28), Г. 0. (29), К К
(26),Т.С(21),Х.Д(31),АМ.
(30), те жене М. П. (55) и Т. А
(50)иМ.А(31)свиизТузпе.

Током акције претресено је
13 локација на подручју Туше

- Приликом претреса про-
нађена је одређена количина
канабиса, оружја, минско-ек-
сплозивне направе, мобилни
тешфони. Након криминалис-
тичке обраде, наведене особе
ђе уз извјештај о почињеном
кривичном дјелу биш предате у
надлежност Кангоналном ту-
жилапггву Тузланског кангона.
Осумњичене теретимо за нео-
влашђену производњу и
стављање у промет опојних
дрога и шсједовање и омогуђа-
вање уживања опојних дрога -саопшгено је из МУП-а ТК

У полицији нису наводи-
ли детаље ове акције баш као
ни у Кантоналном тужилаш-
тву ТК, али су потврдили да је
акција изведена по њиховој
наредби.

- Тек када нам полиција
достави извјешгај о овом слу-
чају и осумњичене онда ђемо
мођи да кажемо више детаља -рекао је портпарш Тужилаш-

тва ТК Адмир Арнауговиђ.
Посљедња веђа акција на

спречавању шверца наркогика
на подручју Тузле спроведена
је у фебруару ове године. Тада
су ухапшени Ц. 3. и В. Д. на-
кон пгго је код њих пронађено
више од седам килограма ма-
рихуане чија вриједност на
прном тржиппу процијењена
на најмање 35.000 марака.
Дрога је била упакована у ве-
ђе најлонске вређе. Полиција
је овај двојац пратила дуже
вријеме јер је добила инфор-
мацију да су набавили веђу ко-
личину дроге намијењену за
препродају. Ухапшени двојац
на растурању дроге радио је
одвојено, међугим полиција је
дошла до сазнања да они ипак
нису били конкуренција један
другоме веђ су били у конта-
кгу због заједничког бизниса.
Тада је током хапшења код В.
Д је пронађен и пипггољ "ма-
гнум" са два оквира за метке,
22 комада метака и дигитална
вага. Од Ц. 3. осим дроге за-
гшијењен је самострел и мо-
билни телефон.

>ИЗПОЛИЦИЈЕИ� ТУЖИЛАШТВА
ИСУНАВОДИЛИ

ДЕТАЉЕОАКЦИЈИ

Рогој
Дарко Секуловић, Миленко Бјелогрлић и Ведран Вуковић који су
ухапшени са седам килограма марихуане предати су у Тужилаш-
тво Кантона Сарајево. У овом тужилаштву су рекли да им је
одређено 24-часовно задржавање и да ће о евентуалном при-
твору против њих бити одлучено након што их тужилац испита.
Поменугу тројку ухапсила је у сриједу у акцији ' Рогој' Агенција за
истраге и заштиту (СИПА) на подручЈу Кантона Сарајева и Фоче. У
Сарајеву су ухапшена двојица, а грећи осумњичени у Фочи.

Привођење
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Glas Srpske 07.07.2017 

petakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 12

Površina: 221 cm2 1 / 1


