Полиција у акцији "Роуд" ухапсила шест особа у Тузланском кантону

КриЈумчарили
мигранте из Турске
Привођење
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У акцији "Роуд" претресено
је укупно 1 1 локација на
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подручју Тузланског кантона и Пелагићева које ко-

риае ухапшени.

ШмШ^^^^^^^^Ш_\\ш^Мш

Приликом претреса про-нађени
су привремено
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и

одузети већи број мобил-

них телефона, 51М картице, разне евиденције,
биљешке, потврде о слању
новца и други предмети
речено је у 51РА.

-

1

тонални тужилаи ћс одлучити
о њиховом дал-см стагусу.
До закључсња овог броја

Ухапшене особе
чиниле добро
организовану
групу, водиле су
евиденцију о броју
прокријумчарених
људи, као и о томе
колико су то
наплатили
ПИШУ-ГОРАН ОБРАДОВИЋ
догапо@д1аз8ф8ке.согп

ЖЕЛ-КАДОМАЧЕТ
д1аз83@1ео!.пе.

-

ТуЗЛА
Припалнипи
Државне агенције за истраге и заштиту (81РА) ухаиеи-

ли

еу јуче шест особа на

подручју Тузланског кантона
у акцији "Роуд", због сумље
да су сс бавили крцјумчарсњсм страпих држављапа,
потврђено јс у 81РА.

Они се сумњиче да су били чланови организоване међу-

кријумчарење

људи.

народне криминалне групе

Према полицијским информацијама ова група је у

која се бавила кријумчарењем

периоду од септембра до но-

страних држааљана. Углавном
су кријумчарили љ>де са подручја Турске, преко територије
БиХ, према Њемачкој и другим земљама Еврошж уније.
На терет им се стављају
кривична дјела организовани
криминал, организовање групе или удружења ради
чињења кривичних дјела трговине људима и кријумчарење миграната, као и

УХАПШЕНИ
Елведин Машић (37),
Един Машић (22),
Наил Салкић (45),
Зијад Омеровић (45),
Санел Мухамеровић (25) и
Дамир Жилић (39).

вембра 2012. године из БиХ
у Њемачку илегално превела
најмањс 11 држављана Турске, за шта су прибавили
противправну имовинску корист у износу од најмањс

20.000 евра.
Навсденс активности реализованс су уз аеиетирање
припадника МУП-а Тузланског кантона и МУП-а Републикс Српскс.
Ухапшснс особс су јуче
приведснс у службсне просторијс _>ТРА у Тузли, а послије
криминалистичке обраде кан-

"Гласа Српскс" акпија нијс
била завршена и даље су трајали прстреси.
У оквиру овс акције ухапшени су и чланови ове групс
у другим земљама и њих ће
процесуирати пшиција и правосуђе земаља у којима се на-

лазе.

ИЛЕГАЛНО
ПРЕВЕЛИ11

ДРЖАВЉАНА
ТУРСКЕ
Извор олизак истрази испричао је да су ухапшсни у
акпији "Роуд" били добро организована криминална група, у којој јс свако од њих
знао шгајс његов посао.

- Једни од њих

су прона-

лазили мигрантс, други су сс
бавили организовањсм кри-

јумчарсња и пребацивања у
зсмљс западнс Европс. Водили су свидснцију о броју прокријумчарених људи. као и о
томс колико су то наплашли.

Приликом прстрсса пшиција
јс пронашла свеску која ћс
им помоћи у даљем поступку
рскао јс наш извор.

-

