
Akcija "Piramida"

Većina od 18 uhićenih zbog
droge otprije poznata policiji
Osumnjičeni su da su, kao
organizirana skupina, drogu
dopremali iz Sarajeva i S.
Mosta u B. Luku, odakle su
im i "mušterije" - ovisnici
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Uhićeni u akciji MUP-a RS-a "Pi-
ramida". usmjerenoj protiv "dila-
nja" droge, predani su Okružnom
javnom tužiteljstvu Banja Luka.
Od 18 uhićenih u akciji "Pirami-
da", većina je odranije poznata
policiji, a jedan od njih je i prije
nekoliko mjeseci bio "zvijezda"
medijskih napisa s obzirom na to
da je, navodno. progutao paketić
s 10 do 20 gramakokaina. Nezavi-
sne neslužbeno doznaju kako su
pali M. H. (39), D. S. (33), M. P. (34),
D. M. (38), T. N. (42) i M. D. (36).
Uhićeni su i V. Ž. (33), J. H. (34), D.
M. (36), O. K. (35) te N. J. (44). Ak-
cijom su obuhvaćeni i N. Š. (47),

Z. Š. (59), D. Ž. (26), D. Ž. (46), B.
M. (55), N. B. (35) i E. B. (48). U
Banjoj Luci ih je uhićeno devet,
a dva u Sanskom Mostu, jedna
osoba privedena je u Visokom,
tri u Istočnom Sarajevu... Osum-
n jičeni su da su, kao organizirana
skupina, drogu dopremali iz Sa-
rajeva i Sanskog Mosta u Banju
Luku, odakle su im i "mušterije",

odnosno ovisnici. Darko Ćulum,
ravnatelj Policije RS-a, potvrdio
je kako je akcija izvedena na po-
dručju PU Banja Luka, Prijedor
i I. Sarajevo, a SIPA je asistirala
na području S. Mosta i Visokoga,
gdje je također bilo uhićenja i pre-
tresa. Ukupno su bila23 pretresa.
Na meti MUP-a RS-a bilo je ulič-
no "dilanje" droge, a u proteklih

pola godine dokumentirali su 20
primopređaja narkotika na rela-
ciji "diler - ovisnik" na području
Banje Luke. Ćulum kaže kako su
uhićeni policiji poznati od rani-
je. Darko Ilić, načelnikUprave za
organizirani i teški kriminalitet
MUP-a RS-a, rekao je kako je ak-
cijapočelau travnju na području
Banje Luke, a cilj je bio dokazati
distribuciju droge od dilera do
krajnjeg korisnika, odnosno ovi-
snika. - Većina osumnjičenih je
ranije izdržavala kazne zatvora, a
neki su čakbili osuđeni i na veće
zatvorske kazne. Većina ih je pra-
vomoćno osuđivana - naglasio je
Ilić. M. H. je ovisnik o heroinu
koji je 2009. osuđen na pet godi-
na zbog razbojstva u kladionici u
Banjoj Luci. Ta pljačka odigrala se
u siječnju te godine dok je on bio
na uvjetnoj slobodi iz zatvora u
kojem je izdržavao sedmogodiš-
nju kaznu zbog sudjelovanja u
razbojstvu u kojem je ubijena R.
B. (70) iz Banje Luke. •
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četvrtakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 14

Površina: 243 cm2 1 / 1


