
ПОТВРЂЕНА ОПТУЖНИЦА ПРОТИВ МИЛОСАВА САМАРЏИЋА И ЗОРАНА МАНДИЋА

КРИЈУМЧАРНЛИ 14
КИЛОГРАМА СКАНКА
Тужилашшво их шереши за ироизводњу и иромеш оиојних дроЈа

ОКРУЖНИ суд у Ба-

њалуци потврдио је
оптужницу против

Милосава Самарџића (43)

из Источне Илиџе и Зорана

Мандића (31) из Лукави-

це којом се терете за кри-

јумчарење 14 килограма

“сканка".

Окружно јавно тужила-
штво у Бањалуци обоји-
цу терети да су починили
кривично дело неовлашће-
на производња и промет

опојних дрога, за које је
Кривичним закоником РС

запрећена казна од пет до
15 година затвора. Они су
ухапшени 21. фебруара
ове године у оквиру акције
“Академик" када је поли-

ција у Бањалуци зауста-
вила њихов “фолскваген
пасат" и у њему пронашла

“штек" са 14 пакета мари-
хуане.

- Осумњичени су нео-

влашћено превозили 14

килограма марихуане,

коју су набавили од њима
познатог лица ради даље

продаје препродавцима и
конзументима у Бањалуци

и околним општинама - на-

води се у оптужници.

: Дрога је, како наводе у
( тужилаштву, била сакри-
; вена у посебно припремље-

ној прегради која је напра-

вљена иза наслона задњег

седишта “пасата", плаве
боје, регистарских ознака
М50-К-654.

Акција “Академик" ре-

зултат је вишемесечне ис-
траге коју је водила Држав-
на агенција за истраге и
заштиту ( СИПА), у сарадњи

са Обавештајно-безбедо-
сном агенцијом БиХ (ОБА),

Граничном полицијом БиХ

и МУП РС. Незванично са-

знајемо да су истражиоци

дуже време пратили осум-
њичене, а у реализацију
акције се кренуло након
што су истражиоци дошли
до информација да превозе

већу количину сканка. Во-

зило је заустављено у Бања-

луци 21. фебруара, када је
дрога и пронађена.*
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subotaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 29

Površina: 283 cm2 1 / 1


