
Подигнута оптужница против ухапшениху акцији "Сгршљен"

Шверцовали кокаин
вриједан 50.000 КМ

Бајрактари је,

према оптужници,
набавио већу

количину кокаина

којује подијелио
Џидићевој и

Благојевићевој, а

оне су наркотике
према његовим

инструкцијама

скривале,
транспортовале и

продавале на

неколико локација

у Сарајеву

ПИШЕ: ЈЕЛЕНА СТАНИЋ
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САРАЈЕВО ■ Незир Бај-
ракгари звани Жути (54) из

Урошевца, Мерсија Џидић

(43) из Чајнича и Славица

Благојевић (54) из Маглаја
оптужени су због сумње да
су набавили и пусгили у

промет кокаин вриједан ви-

шеод 50.000 КМ.

Оптужница је прослијеђе-

на на потврђивање Суду БиХ.

Бајрактари, Џидић и Благоје-
вић ухапшени су у августу

прошле године у акцији "Стр-

шљен"уСарајеву

Према оптужници, њих

троје су осумњичени да су
као организована крими-

нална група неколико пута

пустили у промет више од
пола килограма кокаина,
чија је вриједност на нарко-

тржишту већа од 50.000 КМ.

Бајрактари је, према опту-

жници, набавио већу коли-

чину кокаина коју је подије-

лио између Џидићеве и

Благојевићеве, а оне су нар-
котике према његовим ин-

струкцијама и упутствима

сакривале, кријумчариле,

транспортовале и продавале

на неколико локација у Сара-
јеву

Оптужене терете да су у

више навратау промет стави-

ли више од пола килограма

кокаина, за који су добили око

50.000 КМ.

■ Наводе оптужнице, ту-
жилаштво намјерава докази-
вати позивањем око 10

свједока и стручних вјештака

те подношењем и десетина
доказних материјала ■наведе-

но је у саопштењу Тужила-

штва БиХ.
За тројац је затражено

продужење притвора, односно
мјере забране, а током поступ-

ка тужилаштво ће тражити
трајно одузимање и уништа-

вање заплијењене дроге, као и

одузимање незаконите имо-

винске користи.

Акцију "Стршљен", у којој
је оптужени тројац ухапшен,

спровели су припадници
Агенције за истраге и заштиту

(СИПА).- У претресу лица, стамбе-

них и пословних објеката и по-

кретних ствари, откривено је
560 грама прашкасте материје

која изгледом подсјећа на ко-

каин, једно мање паковање

материје смеђежуте боје која

асоцира на хероин, два пишто-

ља, више мобилнихтелефона,
новац, те друге предмете који

могу послужити као доказ у

даљем кривичном поступку -

казали суранијеу СИПА.

ПРЕСУДА

Ђенан Голић из Мостара

осуђен је на јединствену ка-

зну затвора од три године и

седам мјесеци у Општин-

ском суду у Мостару због

шверца наркотицима и по-
сједовања оружја.
Голић се нагодио са Канто-

налним тужилаштвом и

признао кривицу којује Суд

и прихватио. Њега је опту-

жница теретила да је у јуну

ове године набавио хероин

којије полиција пронашла
приликом контроле такси

возила у овом граду, у при-

ликом претреса његовог
стана пронађени су ауто-

матска пушка и муниција.

ТРОЈАЦ УХАПШЕН У
АВГУСТУ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ

Оптужени Незир
Бајрактари
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ponedjeljakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 9

Površina: 205 cm2 1 / 1


