
ТУЖИЛАШТВО БиХ ЗАТРАЖИЛО ПРИТВОР ОСУМЊИЧЕНОГ ЗА КРИЈУМЧАРЕЊЕ НАРКОТИКА

ДроЈо ошкривено у кушијомо со обућом у комиону сиремном зо цорињење

ТГУЖИЛАШТВО БиХ за-
тражило је одређивање
једномесечног притво-

ра В. А. (38), којег је СИПА

ухапсила у оквиру истраге о

међународном шверцу 766

килограма марихуане.
Ради се о дроги која је кра-

јем јануара заплењена у ка-

миону с обућом у царинској
испостави у Градишци и на
ауто-путу код наплатних ку-
ћица у Тарчину код Хацића.

- Притвор је предпожен

због опасности од бекства

осумњиченог, и због опа-
сности да би боравком на
слободи могао ометати ис-

трагу, прикривати доказе и
утицати на сведоке или са-

учеснике

-

рекао је портпа-

рол Тужилаштва БиХ Борис
Грубешић.

За осумњиченим В. А.
била је расписана поли-

цијска потрага, на основу

које је у четвртак ухап-

шен у Сарајеву. Осим њега

истрагом су обухваћени

Фране Гаврановић, Душко
Симикић и Харис Хоцић.
ГБима је Суд БиХ 13. мар-

та укинуо притвор, али су

им одузете путне исправе и
одређене мере забране пу-
говања, напуштања бора-
вишта, и контакта са оста-

лим осумњиченим у овом
предмету.

Сви осумњичени дово-

де се у везу са камионом
транспортне фирме ЕТС

из Бугојна, који је 25. Јану-

ара СИПА зауставила на
царинском терминалу у
Градишци, када је у њему
откривено 666 килограма
марихуане.

Дрога је била запакована
у кутијама са обућом, која
је била пријављена за изво-
зно царињење, а коначно

одредиште требало је да јој
буде Немачка. Међутим,

уместо обуће у великом

броју кутија откривена је
дрога. По откривању ка-
миона ухапшени су возачи

Гаврановић и Симикић, а
накнадно и Хоцић.

Пет дана касније. 30.

јануара МУП Кантона Са-

рајево је на ауто-путу, код

наплатних кућица у Тар-
чину, пресрео "рено кан-
го" у коме је откривено
100 килограма марихуане.
Тада су ухапшени Владо

Јурић из Мостара, Иван

Цвијановић из Кисељака и
Алдин Гаштан из Благаја,
којима је Кантонални суд

Сарајево одредио притвор.

Истражиоци сумњају да

се осумњичени В. А. може
довести у везу и са овом

дрогом, иако се радило о
две различите полицијске
акције. ■ 0. МАТАВУЉ

| ИСТРАГАУТОКУ |
КАКВУ је тачну улогу В. А. имао у кријумчарењу дроге и да ли је био

организатор две ухапшене груле, у СИПА не желе да откривају, на-
водећи да је истрага у току.

- Осумњиченом се на терет ставља организовани криминал и неовла-
шћен промет наркотика - рекао је портпарол СИПА Лука Миладиновић.

■ ■ Одређен једномесечни иришвор за

Ј Ј В. А. (38), којегје СИПАухапсила

К0 ЈЕ ОРГАНШШР
ШВЕРЦ 760 К1ГГ2Г-Т;
МАРИХУАНЕ г
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subotaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 26

Površina: 315 cm2 1 / 1


