
У ПОЛИЦИЈСКОЈ АКЦИЈИ "САЛА" РАЗБИЈЕНА СЕДМОЧЛАНА ГРУПА ДИЛЕРА

Заплењен хероинСАРАЈЕВО - У акцији "Сала"
инспектори Управе за орга-
низовани и тешки крими-
налитет МУП РС ухапсили
су седам особа осумњиче-
них да су се као органи-
зована криминална група
бавили трговином хероина.

Акција је спроведена у
сарадњи са Агенцијом за

истраге и заштиту (СИПА)
и како сазнају "Новости"
ухапшени су Јасмин Узу-
новић из Зенице, Мате Бр-
нић, Слађана Милошевић
и Бранка Мијатовић из
Брода, Марко Матановић
из Оцака и Дејан Сефера-
гић и Мирела Исић из До-
боја.

Портпарол МУП РС
Мирна Миљановић каже да
се акција спроводи с циљем
разбијања организоване

криминалне групе која се
бавила трговином херои-
на на подручју Републике
Српске.- Извршена су три пре-
треса у Зеници и по два у
Броду, Добоју и Оџаку. У
оквиру акције заплењена
је већа количина хероина и
седам особа је лишено сло-
боде - рекла је Миљановић.

Извор близак истрази
каже да се Узуновић тере-
ти као вођа групе, односно
као главни добављач херо-
ина осталим осумњичени-
ма.

- Досадашњи резултати
истраге указују да је Узуно-
вић хероин набављао у Са-
рајеву и уз помоћ осталих

га пребацивао на територи-
ју Српске - каже извор из
МУП РС.

Будући да је истрага
месецима вођена, истра-
жиоци су у више наврата
пресецали тај ланац и од-
узимали дрогу, а у једном
случају пакет с хероином
је откривен у вагини једне
од осумњичених.

- Радило се о пакету, ве-
личине шаке, у којем се
налазило 22 грама херои-
на. Осумњичена је то упа-
ковала у кондом и угурала
у вагину, што је изузетно
опасно и може довести и до
смрти - открива добро оба-
вештени извор. ■

О.МАТАВУЉ

ОСУМЊИЧЕНИ
ДО закључења даиашњег изда-
ња "Новопи" неки претреси су
још трајали, тако да тачна коли-
чина заплењене дроге није са-
општена. Осумњичени су након
хапшења спроведени на крими-
налистичку обраду, након чега
ће бити предати у надлежност
Окружног јавног тужилаштва у
Добоју.
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četvrtakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 21

Površina: 148 cm2 1 / 1


