
У САРАДЊИ СА СИПА,МУП РС СПРОВЕО АКЦИЈУ "ПИРАМИДА" И УХАПСИ0 18 ДИЛЕРА

РАСТУРАЛИ НАРКОТИКЕ
Ухаишени у више Јрадово Сриске одраније су иознаши иолицији

ИНСПЕКТОРИ Упра-
ве за организовани и
тешки криминалитет

МУП РС ухапсили су јуче
18 особа осумњичених за
трговину наркотицима на
подручју Бањалуке и При-
једора.

У акцији су "пали" Муха-
мед Халиловић Пота (39),
Драган Станишић (33), Ми-
лан Пичулин (34), Драган
Максимовић (38), Тихомир
Новаковић (42), Милош Ду-
лић (36), Ведран Жоља (33),
Јулија Халупа (34), Далибор
Мачак (36), Огњен Кокић
(35), Небојша Јањић (44),

Недељко Шућур (47), Зоран
Шавија (59), Далибор Жив-
ковић (26), Драгомир Жив-
ковић (46), Бранко Миливо-
јиша (55), Нецад Башић (35)
и Един Бехремовић (48).

Директор Полиције РС
Дарко Ћулум на конферен-
цији за медије је рекао да је
акција спроведена у сарадњи
са СИПА, а извршена су 23
претреса у Бањалуци, При-
једору, Источном Сарајеву,
Санском Мосту и Високом.- Током акције пронађе-
но је и заплењено 23 грама
кокаина, 95 грама хероина,

1.425 грама марихуане и
32 грама спида. Сви ухап-
шени су одраније познати
полицији као вишеструки
преступници и починиоци
кривичних дела недозвоље-
не производње и промета
дроге - рекао је Ћулум.

Начелник Управе за орга-
низовани и тешки кримина-
литет МУП РС Дарко Илић
појаснио је да је акција по-
кренута у априлу и да је њен

циљ био да се документује и
докаже дистрибуција нарко-
тика од дилера до зависни-
ка.

- Базирали смо се на улич-
но диловање дроге. За шест
месеци документовали смо
20 примопредаја дроге од

продавца до крајњег ужива-
оца- рекаоје Илић.

Према његовим речима,
сви осумњичени су се ба-
вили диловањем, а дрогу
су набављали из Сарајева и
Санског Моста.- Ова фупа није имала
хијерахију и јасно подељену
организацију са одређеним
улогама и задацима, већ се
од једног до другог дилера
ширила попут пирамиде.
Настављамо рад с циљем
да онемогућимо доступност
дроге на улицама Бањалуке
и других градова - истакао је
Илић. ■ О.МАТАВУЉ

"БОГАТИ" ДОСШЕИ |
ВЕЋИНА осумњичених има богате криминалне досијее и већ је осуђи-
вана и привођена због дроге и других тешких кривичних дела. Ту се
издваја Мухамед Халиловиђ, који је одлежао седам година затвора
због учешђа у разбојништву у којем је 2003. године убијена Радмила
Будиђ. У јануару 2009. изашао је на условну слободу и извршио ра-
збојништво у кладионици, за шта је осуђен на пет година затвора.

23
ГРАМА К0КАИНА
ЗАПЛЕЊЕН0

95
ГРАМАХЕР0ИНА
ПРОНАђЕНО

1.425
ГРАМАМАРИХУАНЕ
0ДУЗЕТ0
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sredaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 21

Površina: 251 cm2 1 / 1


