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У АКЦИЈАМА "БОУТ" И "БЕСТ" УХАПШЕНО 1 б ОСОБА
ЗБОГ КРИЈУМЧАРЕЊА ЉУДИ И РОБЕ

Преко Дрине превезли
више од 100 миграната
Ухапшене у акцији

"Боут" терете да су
као чланови

организоване групе
из Србије у БиХ
кријумчарили

нелегалне

мигранте

ПИШЕ: НЕБОЈША ТОМАШЕВИЋ

п1ота5еУ1с@§1а55гр5ке.сот

ЗВОРНИК ■ Гранична
полиција БиХ и Агенција за

истраге и заиггиту БиХ (СИ-
ПА) у двије одвојене акције
"Боут" и "Бест" ухапсиле су

16 особа због организова-

ног кријумчарења људи,

стоке, тексгила и цигарета.
Међу ухапшенима је и

припадникЈединице Гранич-

не полиције у Зворнику који
је радио као вођа сектора.
Гранична полиција у акцији

"Боут" ухапсила је десет осо-

ба на подручју Зворника, Би-

јељине, Калесије и Брчког.

Све осумњичене који су пали

у тој акцији терете да су као

чланови организоване групе
кријумчарили из Србије у
БиХ људе, текстил и стоку.
Током акције је претресено

11 локација које користе

осумњичени.

Истражиоци су прона-

шли новац који потиче од
кривичног дјела, али и је-

дан пиштољ. Гранична по-

лиција БиХ саопштила је да
су осумњичени кријумчари-

ли незаконите мигранте
афроазијског поријекла из

Србије с циљем њиховог

транспорта у државе Европ-
ске уније.

- Постоје сумње да су чла-

нови организоване групе

прокријумчарили више од
100 нелегалних миграната,

живу стоку и већу количину

текстилне робе, чиме су при-
бавили већу противправну

имовинску корист - саопшти-

ли су из Граничне полиције и

додали да се акција спроводи
под надзором Тужилаштва

БиХ и по наредбама Суда БиХ

У акцији "Бест", коју је

спровела СИПА, пало је шест

кријумчара који су од маја до
октобра организовано чам-

цима преко Дрине превозили
мигранте из Србије у БиХ.

Осумњичени су мигранте пр-

во довозили у Зворник, ода-
кле су их аутомобилима
превозили до Тузланског
кантона. Ту су их пуштали да
се даље сналазе сами.

- То су чинили углавном

ноћу и у сарадњи са помага-

чима из Србије који су под
контролом српске полиције, а

пали су након тајног снима-

ња групе. За сада није потпу-

но јасно колико су тачно

миграната прошверцовали и

колико су новца за то узели -

рекао је извор близак истра-
зи.

Додао је да је група, осим

миграната, у чамцима швер-

цовала и цигарете.

Портпарол СИПА Лука
Миладиновић казао је да је

акција "Бест" усмјерена на

разбијање криминалне групе
која је од маја до октобра
кријумчарила људе.

■ Осумњичене терете за

организовани криминал и

кријумчарење људи. Акција

"Бест" је изведена уз подр-
шку Полицијског центра југо-

источне Европе (СЕЛЕЦ) и у

сарадњи са полицијским слу-

жбеницима МУП-а Србије. То-

ком акције одузето је више

мобилних телефона, оружје,
муниција и новац - рекао је

Миладиновић. До закључења

овог броја "Гласа" акције "Бо-

ут" и "Бест" нису биле завр-

шене.

~ Претреино

' ' Ш в.

ИНФУЗИЈА

Незванично сазнајемо да
јеједном од ухапшениху

акцији "Бест" толико по-

злило због страха од хап-

шења да је завршио у
болници.
- Он је одведен у болни-

цу, гдје је добио инфузију,

након чега се опоравио.
Ради се о двадесетогоди-
шњаку којем је позлило
чим су му истражиоци ре-

кли даје ухапшен. Он је

рекао да не зна шта је ло-

ше урадио те да је само

"дојављивао гдје се налазе

патроле полиције” - казао

је извор близак истрази.

ОСИМ ЉУДИ,
КРИЈУМЧАРИЛИ

СТОКУ И ТЕКСТИЛ
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