
Ухапшен осумњичени
за кријумчарење дроге

Кокаин слао
земљацима
у Шведској

САРАЈЕВО - Припадници
Агенције за истраге и за-
пггшу СИПА БиХ ухапсили
су на подручју Лукавца Да-
мира Нуркића (36) због
сумње да је прокријумчарио
четири килограма кокаина у
Шведску.

Ријеч је о кокаину који је
изузетно велике чистоће, у
односу на други запли-
јењени кокаин у Европи, а
његова вриједност на иле-
галном нарко-тржишту
износи више од 300.000 КМ.- Поступајући тужилац упу-
тио је Супу БиХ приједлог за
одрећивање пригвора Нур-
кићу, чије је хапшење ре:уп-
тат добре мећународне
сарадње Тужилашгва БиХ и
партнерских институција у
Шведској - саопшгено је из
Тужилашгва.

Мећународном истрагом
прикупљени су докази да је
Нуркић организовао и коор-
динисао мећународни тран-
спорт и кријумчарење
кокаина из Словеније, преко
Аустрије, те даље у правцу
Шведске. Истрага показде
да је дрога достављана осо-

бама са теригорије БиХ које
се налазе у Шведској и при-
падници су илегалног нар-
ко-тржишга у тој земљи.

- Истрага након запљене
око четири килограма кока-
ина, чистоће веће од 60 од-
сто, коју је 2015. године на
броду заплијенила шведска
полиција, указала је да је
осумњичени Нуркић дио ме-
ћународне мреже нарко-кри-
минала, у којој је са другим
особама, учествовао у крију-
мчарењу веће количине ко-
каина - саопштено је из
Тужилашгва БиХ.

Правосудне институције
Шведске, за наведено крију-
мчарење, процесуирале су
три лица из ЕиХ и региона -Мирнес Дајџић и Сувад Му-
језиновић осућени су на по
четири године затвора, а Вла-
димир Јоцић ће иза решетака
провесги шесг гсдина.

За осумњиченог Нуркића
предложена је мјера пригво-
ра због опасности да би бо-
равком на слободи могао
ометати истрагу, прикрива-
ти доказе, те угицати на свје-
доке или саучеснике.

Пригвор је предложен и из
разлога јер је током исграге
утврћено да је осумњичени
обилазио свједоке и сауче-
снике, ге их засграшивао и
говорио како да свједоче у
предмегу. (Агенције)
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Glas Srpske 15.12.2017 

petakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 12

Površina: 102 cm2 1 / 1


