
ПОТВРђЕНА ОПТУЖНИЦА УХАПШЕНИМА У АКЦИЈИ "САЛА"

Сумњо се до су куиоволи, држоли и иродоволи дроЈу

ОКРУЖНИ суд у До-
боју потврдио је опту-
жницу против петоро

ухапшених у акцији "Сала",
због трговине хероином. Оп-
тужени су Јасмин Узуновић
(30) из Зенице, Слађана Ми-
лошевић (27), Мате Брнић
(42) и Бранка Мијатовић
(61) из Брода, који се терете
за неовлашћену производњу

и промет дроге, и Марко Ма-
тановић (31) из Оџака, који
се терети за помагање.- Сумња се да су оптуже-
ни, од марта до јуна ове го-
дине, неовлашћено и ради
продаје куповали, држали и
даље продавали хероин - са-
општило је Окружно јавно
тужилаштво у Добоју.

Акцију "Сала" 28. јуна ове
године спровели су инспек-
тори Управе за организова-
ни и тешки криминалитет
МУП РС у сарадњи са СИ-
ПА и ПУ Добој. У акцији је
ухапшено седам особа и
извршено девет претреса у

којима је заплењена већа
количина хероина. Акција
је припремана месецима и
за то време истражиоци су
у више наврата успевали да

; заплене хероин. Једна за-

плена шокирала је и саме
истражиоце, јер је у вагини
Слађане Милошевић прона-
ђен пакет с хероином, што је
први случај откривања "му-
ле" у Републици Српској.

Тај случај откривен је у ма-
ју кад су инспектори за нар-
котике у Дервенти заустави-
ли аутомобил "голф", којим
је управљала оптужена.

- Истражиоци су имали
1 доказе да осумњичена пре-

! вози хероин, па је зауста-
вљена на ггуту. По налогу
суда извршен је претрес
возила, а потом и осумњи-

I чене. Испоставило се да је
: дрогу сакрила у вагину, па

је упућена гинекологу који
је из ње извукао врећицу,
величине шаке, у којој се
налазило 22 грама херои-
на - открио је извор близак
истрази.

Он каже да се радило о
врећици у облику кугле, на
чијем крају је била омотана
шпага и претпоставља се да
је осумњичена помоћу ње
планирала да извади спорни
пакет. ■ О.МАТАВУЉ

ПРОДУЖЕН ПРИТВОР
ОКРУЖНИ судуДобоју за још два месеца продужио је притвор опту-
женима, у којем се налазе од хапшења 28. јуна.
- Притвор је продужен због бојазни да ће боравком на слободи по-
новити кривично дело. Притвор може трајати најдуже две године уз
контролу оправданости на свака два месеца - наводе у тужилаштву.
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četvrtakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 21

Površina: 227 cm2 1 / 1


