
Кријумчарили
оруж|еу Шведску

Нарцис Јусуфовић
и Нијаз Мутабџић
приведени када су

покушали да
прокријумчаре

оружје у аутобусу
који саобраћа на

релацији Тузла -
Малме у Шведској

ПИШЕ: НЕБОЛПА ТОМАШЕВИЋ

ТУЗЛА - Државна аген-
ција за истраге и заштиту
(51РА) ухапсила је двије осо-
бе на подручју Тузле које су
покушале да прошвернују ве-
ће количине оружја у Швед-
ску, саопштено је из ове
агенције.

Према незваничним ин-
формацијама, ухапшени су
Нарцис Јусуфовић и Нијаз Му-

табџић, који су покушали да
прокријумчаре оружје у ауто-
бусу који саобраћа на релацији
Тузла - Малме у Шведској.

Извор близак истрази је
рекао да је 81РА током свог
рада открила намјеру крију-
мчара и спријечила их у томе.
Током акције хапшења пре-
тресено је пет локација на по-
дручју Тузле и заплијењена је
одрећена количина минско-
експлозивних средстава и вој-
не опреме, мобилни
телефони, 81М картице и дру-
ги предмети.

Извор близак истрази је
казао да су Јусуфовић и Мута-
бџић, осим оружја, углавном
кријумчарили бомбе и војну
опрему.

- Оружје је требало да бу-
де превезено аутобусима пре-
дузећа "Бундавица" из Тузле.
Ово превозничко предузеће
има линије према Шведској,
Хрватској, Словенији и Аус-

трији - казао је извор близак
истрази.

У 31РА су потврдили да су
по наредби Суда БиХ и Тужи-
лаштва БиХ, у сарадњи са
припадницима МУП-а Тузлан-
ског кантона, у недјељу на по-
дручју Тузле претресли објекте

на пет локациЈа и заплиЈенили
одрећену кшичину оружја.

- Ухапшени Н. Ј. и Н. М.
осумњичени су да су почини-
ли неовлашћени промет
оружја и војне опреме те
производа двојне употребе -
рекли су у 81РА.

Додали су да су ухапшени
послије криминалистичке
обраде у понедјељак предати
Тужилаштву БиХ у којем су
потврдили да су послије саслу-
шања пуштени да се бране са
слободе.

Полицијајеујануаруухап-
сила шест особа због сумње
да су кријумчариле оружје из
БиХ у Шведску. Након саслу-
шања сви су пуштени да се
бране са слободе.

ШВЕДСКА
ПОЛИЦИЈА

1 1очетком ове године у јан-
уару шведска полиција
ухапсила је четири особе
од којих су троје порије-
клом са Балкана због кри-
јумчарења оружја. Код њих
је пронађено пет аутомат-
ских пушака, 1 1 пиштоља и
одређена количина муници-
је. Вриједноа пронађеног
наоружања на тржишт/
Шведске била је процијењ-
ена на око 30.000 евра.
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