
Заплијењено
20 килограма
марихуане

Оптужница

Тужилаштво БиХ подиглоје оптужницу против Дамира Вукшића
(37) из Љубушког којом га терети за шверц дроге.
Према оптужници он је током марта 2016. године пренио око
100 грама кокаина из Њемачке у БиХ. Мањи дио те дроге је
продао, докје остатак замијенио за пола килограма хероина ко-
ји је намјеравао да прода у Хрватској. Њега су у томе спријечи-
ли полицајци који су га ухапсили приликом продаје наркотика.
Тада је код њега заплијењено око 43 грама дроге.

Федералне управе полиције
који су ухапсили Алдина
Турковића, Арнела Омераги-
ћа и Емира Калгак из Сара-
јева. Терете их да су од
децембра 2016. до априла ове
године набављали и продава-
ли дрогу на подручју Канго-
на Сарајево. У оквиру акције
претресене су три локације
на подручју сарајевске оп-
пггине Нови Град.- Заплијењена је одређена
количина марихуане, око 110
таблета екстазија, мања кши-
чина спида. Пронађене су и
дигиталне ваге и прибор за
паковање дроге и неколико
мобилних телефона - рекли су
у ФУП и додали да су
осумњичени предати у надле-
жност сарајевског Кантонал-
ног тужилаштва.

Поршарол овог тужилаш-
тва Азра Бавчиђ казала је да ђе
осумњичене испигати поступа-
јуђи тужилац и након тога
одлучжи да ли ђе за њих тра-
жжи пржвор.

У полицијским а!<цијама на подручју
Бијељине и Сарајева ухапшено пет дилера

Дрога одузета
у Бијељини од

3. 3. и 3. И. била
упакована у

50 пласгичних
врећица. У Сарајеву

ухапшени
Алдин Турковић,
Арнел Омерагаћ

и Емир Калтак
ПИШЕ: НЕБОЈША ТОМАШЕВИћ
п1ота5е\ас@§1а55грзке.сот

БИЈЕЉИНА, САРАЈЕВО- У одвојеним полицијским
акцијама Трин" и "Бријешће"
на подручју Бијељине и Сара-
јева ухапшено је пет особа
осумњичених за шверц дро-
гом и заплијењено више од 20
килограма марихуане, 100 та-
блета екстазија и мања коли-
чина спида и хероина.

Акцију "Грин" по налогу
Тужилаштва БиХ извели су
припадници Агенције за ис-
траге и зашгиту (СИПА) на
подручју Бијељине. У оквиру
ове акције ухапшени су 3. 3.
(56) и 3. И. (30) из Бијељине
које полиција терети за орга-
низовани криминал и нео-
влашђени промет опојних
дрога.

И ОПРЕМА
Г ЗАПАКОВАЊЕ

ДРОГЕ

- Током акцце претресена
су два сгамбено-пословна обје-
кта, и два аутомобила у вла-
сништву осумњичених. Про-
нађено је око 20 килограма ма-
рихуане која је била упакована
у 50 пластичних вређица. Ог-
кривено је и пет бочица уља од
канабиса, више метака разли-
чигог калибра, мање паковање
хероина, више од 50 сјеменки
марихуане - саопштили су из
СИПА и додали да су ос-
умњичени предати у надле-
жност Тужилаппва БиХ.

У овом Тужилаштву јуче
су казали да су предложили
једномјесечни пржвор за 3. 3.
и мјере забране за осумњиче-
ног 3. И. Нису наводили дру-
ге детаље и идентитет осум-
њичених.

Акцију "Бријешђе" изве-
ли су у сриједу припадници
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Glas Srpske 28.04.2017 

petakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 12

Površina: 220 cm2 1 / 1


