
Тужилаштво БиХ подигло оптужницу против четири особе

Кријумчарили дрогу
из БиХ у Аустрију

САРАЈЕВО - Тужилаштво
БиХ подигло је оптужницу
против четири особе којом их
терети за организовано крију-
мчарење дроге из БиХ у Аус-
трију.

Оптужени су браћа Исмет
(35) и Енес Гутпић (29) звани
Бабац из Зенице, Един Шарић
(37) из Градачца и Аднан Са-
дибашић (28) из Зенице.

Према наводима у опту-
жници, ова група је током
прошле године организовано
аутомобилима кријумчарила
марихуану из БиХ у Аустрију.

У оптужници се наводи да
су дрогу скривали у посебним
спремиштима у аутомобилима
које су Гутлићи, Шарић и Са-
дибашић возили из БиХ на
подручје града Линца у Аус-
триЈи.

У овом граду они су мари-

хуану предавали другим осо-
бама ради даљег растурања на
илегалном нарко-тржишту.

На основу препродаје дро-
ге на улицама Линца и дру-
гим мјестима у Аустрији браћа
Гутлић и остали су добијали
дио новца. Они су ухапшени у
октобру прошле године у Зе-
ници у акцији "Зенит" са још
двије особе које нису обухва-
ћене овом оптужницом. Ухап-
сили су их припадници
Државне агенције за истраге
и заштиту (81РА) у сарадњи са
припадницима МУП-а Зени-
чко-добојског кантона.

Полиција је током ове ак-
ције у Зеници претресла кућу
у насељу Распоточје коју ко-
ристе браћа Гутлић. Они су
раније имали превозничку
фирму "Ени транс" чија су во-

зила имала линије према Сло-
венији и Аустрији. Током
акције "Зенит" укупно је пре-
тресено осам објеката, те про-
наћено и одузето око 600
грама спида и смјесе за мик-
сање дроге.

Пронаћена је и мања ко-
личина модификоване мари-
хуане сканк, четири прецизне
дигиталне ваге, два пиштоља
са шест оквира, око 90 метака
и више мобилних телефона.

У оквиру исте акције на-
длежни органи Аустрије за-
плијенили су око 300 грама
сканка који је кријумчарен из
БиХ у Аустрију.
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