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САРАЈЕВО - У акцији
"Повратник" Агенција за ис-
траге и заштиту (СИПА) на
подручју Брчко дистрикта
ухапсила је шест лица због
организованог међународног
шверца наркотика. Од њих је
одузето 30.000 КМ, одређена
количина злата, 600 грама хе-
роина, 100 грама марихуане и
неколико таблета екстазија.

Акција је у шнедјељак на
подручју Брчког и Тузланског
кантона спровецена по налогу
Тужилаштва БиХ. Једна уха-
пшена особа је након испиш-
вања пуппена, док се трага за
још једним осумњиченим.- Осумњичене теретимо да
су од сепгембра 2016. до ав-
густа 2017. године у сарадњи са
држављанима Србије на-
бављали хероин и дистрибу-
исали га и препродавали

широм БиХ. Осим тога, они су
на подручју БиХ набављали и
препродавали марихуану и
спид - саопшгено је из СИПА.

Додали су да су ос-
умњичени након испити-
вања предати у надлежност
Тужилаштва БиХ.

У оквиру акције "Повра-
тник" претресено је десет лока-
ција у Брчком и Туши. Осим
дроге и новца заплијењено је
оружје без дозволе, муниција,

као и одређена документа и
роковници. Заплијењено је и
више лаптоп рачунара, мобил-
них телефона, уређаја за скла-
диппење података, дигитална
вага, фолије и селотејп траке
коришђене за паковање дроге.

Из СИПА нису наводили
детаље акције нити имена ос-
умњичених. У Тужилаштву
БиХ су појаснили да је дрога
из Србије илегалним путеви-
ма стизала на подручје
Брчког. Одатле су је чланови
разбијене нарко-групе расту-
рали даље широм БиХ, али и
у иностранство.

Према незваничним ин-
формацијама, осумњичени су
били дио добро организоване
групе за међународни шверц
наркотика. Свако од њих је
имао своју улогу и задатке, је-
дни су набављали дрогу у Ср-
бији, други је преносили, а
тређи препродавалиу БиХ, али
и даље. Дрогу су у Брчком

углавном препакивали у мања
паковања спремна за даљу про-
дају крајњим корисницима.

Ахција "Повратник" спро-
ведена је у сарадњи са полици-
јом Брчко дистрикта и
МУП-ом Тузланског кангона.
Ово је само још једна у ни:у
акција на сузбијању организо-
ваног криминала и шверца
наркотика које је ове године
спровела СИПА. Почетком ју-
ла у акцијама "Делга" и "Рогој"
заплијењено је десет килогра-
ма наркотика и ухапшено пет
осумњичених.

Током акције "Рогој" оду-
зето је седам килограма ма-
рихуане, а ухапшени су
Дарко Секуловиђ, Миленко
Бјелогрлиђ и Ведран Вуко-
виђ. Током акције "Делта"
приведени су држављанин
Хрватске и једна особа из
БиХ, а заплијењено три ки-
лограма хероина чија је ври-
једност 75.000 евра. Та дрога
је прокријумчарена из Србије
у БиХ и била је намијењена
тржиппу земаља ЕУ.

До закључења овог броја
"Гласа Српске" није било за-
вршено саслушање ухапшених

у акцији "Повратник".

Отац и синови
Успјешну акцију на сузби-
јању шверца наркотика
ових дана спровела је по-
лициЈа Тузланског кантона
која је заплиЈенила седам
килограма дроге и ухапси-
ла оца и синове Неџада
(50), Џевада (21) и Јасмина
Фочића (29). Приведени су
и: Селмир Челебић (30),
Адис Хукић (29) и Саиб Ах-
метовић (24) из Живиница.
За њихје јуче након саслу-
шања у тузланском Канто-
налном тужилаштву
предложено одређивање
једномјесечног притвора.
Из овог Тужилаштва саоп-
штили су да су они били
дио организоване групе за
шверц наркотика којује
формирао Неџад Фочић.
Дрогу су шверцовали одЈа
нуара до августа ове годи-
не на подручју Тузле.
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Glas Srpske 18.08.2017 

petakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 13

Površina: 294 cm2 1 / 1


