АКЦИЈА 51РА КОДНОГ НАЗИВА "КАЗАНОВА"
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Пало девет дилера
из Херцеговине

Ухапшени Ђорђе
Стаминџија,
Драган Драговић,
Драган Шаренац,
Слободан
Килибарда, Едиб
Бајрактаревић,
Един Кресо,
Владимир Соче,
Рудолф Пехар и
Шаћир Хамшић
ШШЕ; НЕБОЈШАТОМАШЕВИЋ
п1ота5еу1с@д1а5егр5ке.сот
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МОСТАР
Државпа
агенццја за истраге и заштиту 81РА у акцији "Казапова"
јучс јс на подручју Хсрцсговине ухаисила девет осумњичепих за мсђупародпи швсрц
ДрОШМ.

Према незваничним информапијама, ухапшени су:
Ђорђс Сгаминџија и Драган
Драговић из Невесиња, Драган Шаренац и Слободан Килибарда звани Цицко из
Требиња, као и Ддиб Бајрактаревић звани Дспс. Цдин Крсео,

тву БиХ на даљс поступањс.
У Тужилаштву су истакли
да ђе тужилац у законском
року испитати осумњичсна
лица и након тога одлучити
хоћс ли за њих Суду БиХ
упутити захтјев за одрећивање мјере притвора или
мјсра забранс.

Шадимир Соче и Рудшф Пехар звани Рудо из Мостара и
Шаћир Хамшић из Јабланицс.
Током акпије, која је изведена
по налогу Тужилапттва БиХ,
полиција је прелресла 10 локација на подручју Мостара, Ја-

Нсвссиња
и
бланицс.
Требиња. Претресени су станови, кућс, као и нсколико аугомобила
којс
користс
осумњичени. Ухапшени се теретс да су били чланови организоване
за
групе
кријумчарење хероина и марихуане.
Ова група је ради прибаатања прогавправне имовинсж користи у гонтинуитету од
априла 2013. тадине до марта
2014. године, кријумчарила
дрогу из Црне Горе у БиХ и
даљс у Хрватску саопппсно
је из Тужилаппва БиХ.
Акиији "Казанова" прегеодила је вишемјесечна истрага
у оквиру које је изузета одређе-
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Мобилни и 51М картице
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на количина дроге сканк и откривсна мсђународна трговина
дрогом из Црне Горе у БиХ и
у Хрватску. Током истраге остварена је и сарадња са шшцијом у Хрватској.

Акпија "Казанова" реали-

________________________В_И._______________________________.^__________________________________________________|

Оружје
Свих девет ухапшених ју-

че је саслушано у простори-

јама 31РА у Мостару. У 8ТРА
су казали да ће они након
испитивања у законском року бити предати Тужилаш-

зована је у сарадњи са припа-

дницима Граничнс полицијс
БиХ, МУП-а Републике
Српскс и МУП-а Хсрцсговачко-неретванског кантона.
До закључсња овог броја
Тласа Српске" није било завртпено
саслутпањс
осумњичених у 81РА и Тужилаштву БиХ.

