Полицијска акција "Зенит" на подручју Зеничко-добојског кантона
вне акције сузбијања међународне трговине дрогом. У оквиру ове акцијс у прстходном
периоду хрватска полиција за-

Привођење

осумњичених

плијенила је 3,2 килограма
спида и седам килограма смјесе за миксање. наведене дроге
истакли су у 81РА.
Они су додали да су поменути спвд и смјеса за миксање
кријумчарени из Холандије

-

према БиХ.

АКЦИЈУ
ИЗВЕЛИ 51РА
И МУП ЗДК
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Надлежни полипијски
органи из Аусфијс у ранијсм
псриоду заплијснили су око
300 грама сканка који је кријумчарсн са пцдручја БиХ у Аусфију. За кријумчарсњс ове
дроге сумњиче се особе које су
ухапшене у четвртак у оквиру
акције "Зенит" потврђено је у
51РА.
У Тужилашгву БиХ рекж
су да јс у протеклом псриоту,
као и у праресима, пронађена
одрсђсна копичина вишс врс га
опојне дроге, вагс и друга
опрема која служи за њено
прспакивањс, као и одрсђс-

-

Ухапшено шест
дилера спида
Током претреса пронађено око 600 грама спида и смјесе за
миксање дроге, мања количина сканка, четири прецизне дигиталнеу
ваге, два пиштоља са шест оквира и 91 метак за пиштољ
<
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САРАЈЕВО

- Принадни-

ни Државне агенццје за истраге и заштиту (31РА) и

МУП-а Зеничко-добојског
у акцији "Зенит"
ухапсили су јуче Јјутро шест
особа које су осумњичене да
су се бавиле неовлашћеном
производњом и прометом
опојне дроге, потврђено је у

низовани криминал и нсо-

аташћен промет опојне дроге.
У 81РА су рекли да је током претреса пронађено око
600 грама дроге спвд и смјесе
за миксање дроге, мања коди-

.канка, чстри пјх;пизне дигигалнс вагс, два
пиппоља са шсст оквира и
91 мсгакзапиппољ.
Акција "Зснш" јс насгавак синхронизованс опсрашчин-1

-

кантона

полицији.

У овој акцији претресено
је осам локација на подручју

Зенице, а ухапшени су Исме

Гутић, Енес Гутић и Салко
Бешо из Зенице, Едина Шарић
из Градачца те А. С. и Ј. Л.

Они су осумњичсни да су

починили кривична дјела орга-

акција у којој суухапшена
22 дилера. Јуче нисмо успјели да добијемо потврду да
ли су ове двије акције
повезане.

Као организатори групе у

Хрватској означени

-варена

је добра и гоординисана сарадња са
попицијским и
правосудним
ј органима
Аустрије и
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Хрватске,

што је још је-
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ХАПШЕЊЕ У ХРВАТСКОЈ
Током хапшења дилера на
лодручју Зеничко-добојског
кантона и у Хрватској је на
лодручју Ријеке, Пуле, Пореча и Задра спроведена

на кшичина оружја.
У овом предмету ост-

дан од добрих
мсђудржавне регионалне сарадње у борби против

примјсра

кријумчарења тешке опојрсчено је у ТужилаппвуБиХ.
Према њиховим ријечима, послије хапшења
нс дроге

-

' поступајуђем

сви осумњичени су предати

су нев-

јенчани супружници Андреј
Бутковић (36) и Катарина
Гонев (24) из Пуле, те Елвис
Кујек (43), такође из Пуле.
Бутковић и Гонев се сумњиче
да су организовали једно
злочиначко удружење, а Кујек друго. Они су набављали
марихуану и хероин и продавали их на тржишту.

послије

ђе

тужиоцу, који

испи!ивањадони-

јсти одтуку о томс за ашико
ће особа затражити притвор
или мјере забране.
Ухапшене особе су биле
дио добро организоване криминалне групе којаје спвд продавала у БиХ и земљама
западне Европе, рекао је
извор бдизак истрази.

-

