
Трговци оружјем нагодили се са Специјалним тужилаштвом

Пристали на 17година затвора

Оптужени признали да су трговали оружјем и дрогом на
подручју Републике Српске током прошле па све до

11. фебруара ове године када су ухапшени
ПИШЕ: НЕБОЈША ТОМАШЕВИЋ
п.ота5еу_с@§1а55гр5ке.сот

БАЊАЛУКА - Свих пег
оптужених за организовани
шверц оружја и дроге који су
ухапшени у акцији "Маркер
4" признали су кривипу и са
Специјалним тужилаштвом
РС закључили споразуме о
признању кривице којима је
предвиђено да буду осуђени
на укупно 16 година и 11 мје-
сеци затвора.

Кривицу су признали Ми-
лорад Глигоревић (47) и Дра-
ган Окопић (48) из Модриче,
Даворин Максимовић (35) из
Шамца, Жељко Ђаковић (42)
из Костајнице и Богдан Ђукић
(52)изДобоја.

Првооптужени Глигоре-
вић нагодио се са тужилаш-
твом РС да буде осуђен на
четири године и 10 мјесеци за-
твора. Његов "први помоћник"
Максимовић признао је криви-

цу за казну од четири године и
три мјесеца робије. Ђаковић је
прихватио казну од три године
и 10 мјесеци, а Ђукић двије и
по године затвора. Оптужени
Окопић пристао је на 18 мјесе-
ци иза решетака.

Све споразуме у наредном
периоду треба да прихвати ви-
јеће бањалучког Окружног су-
да како би казне оптуженима
постале правоснажне. Једини

који је у акцији "Маркер 4"
умакао хапшењу и налази се у
бјекству је Дражен Зорановић
(24) из Обуцовца.

Према оптужници, тужи-
лаштво Глигоревића и остале
терети за организовани кри-
минал и шверц оружја и ек-
сплозива. Они су чинили
злочиначко удружење за пре-
продају дроге и оружја које је
дјеловало у току 2014. и ове го-
дине на широј територији Ре-
публике Српске и то на
подручју општина Модрича,
Шамац, Костајница, Приједор
и Градишка.

Према незваничним ин-
формацијама, осумњичени
Глигоревић је током истраге

признао да Је продао 15 кило-
грама експлозива, двије пушке
и три килограма марихуане
извјесном "Драгану". За оружје
и двије пушке је добио око
4.300 марака, а за марихуану
око 9.000 марака. Он је навео
да је дрогу набавио од ос-
умњиченог Максимовића, који
му је од продаје дао 1.500 ма-
рака.

Према тужилачком спису,
"Драган" је прикривени истра-
жилац Специјалног тужилаш-
тва Републике Српске.

Осумњичени Ђаковић је у
истрази признао да је посредо-
вао у продаји килограма мари-
хуане између "Драгана" и
Дражена Зорановића, који је у
бјекству. Рекао је да је за то
добио 1.500 евра које је дао Зо-
рановићу, од чега му је он дао
100 марака. Богдан Ђукић
бранио се ћутањем.

Они су ухапшени у акцији
"Маркер 4" Агенпије за истра-
ге и заштиту 11. фебруара ове
године.

КАЗНЕ

Глигаревић- четири гадине и 10
мЈесеци затвора

Максимовић- четири године и три
мЈесеца затвора

ј^Жељко Ђаковић- три године и 10 мЈесеци
затвора

Ђукић
- двиЈе године и шест
мЈесеци затвора

Околић
- година и шест мЈесеци
затвора
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