
Серија хапшења
кријумчара људи

СИПА ухапсила
пет осумњичених

за кријумчарење
миграната на

подручју Бихаћа

и испитала

четворицу таксиста

у Тузли. Зворничка
полиција ухапсила

двојицу Сарајлија

који су превозили
мигранте, а један

случај откривен и

у Хан Пијеску
ПШТИ!' НРППТТТТД ТПМДТТТРВИТ,

БИХАЋ, КОТОР ВАРОШ

- Пет особа ухапшено је јуче
на подручју Бихаћа и окшпгае

у акцији Агенције за истраге

и заштиту (СИПА) БиХ ко-

дног иазива "Ранац" усмјере-
ној против кријумчарења
миграната.

Припадници СИПА пре-

тресли су на основу наредбе
Суда БиХ шест локација на по-

дручју општина Бихстћ и Вели-

ка Кладуша уз подршку

припадника Службе за иослове

са странцима БиХ и припадни-

ка МУП-аУСК.

- Пронађени су мобилни
телефони, СИМ картице, ро-

ковници и разна доку-

ментација, што се може

довести у везу са извршењем

кривичних дјела организовани

криминал у вези са кривичним

дјелом кријумчарење људи и

кривичним дјелом организо-

вање групе или удружења за

извршење кривичног дјела
кријумчарење миграната. На

једној од локација пронађено је
седам држављана Ирана према

којима инспектори Службе за

послове са странцима предузи-

мају мјере из своје надлежнос-
ти - саошшено је из СИПА.

Из Тужилаштва БиХ је са-

општено да је акција усмјерена
на шест осумњичених којима
је на терет стављено да су ду-
жи период на подручју Бихаћа

вршили незаконит транспорт,

скривање, смје-
штање и пребаци-
вање илегалних

миграната преко

границе БиХ и схггва-

ривали незакониту имо-

винску корист.
Припадници СИПА су у

оквиру акције "Исток" испита-

ли и четворицу таксиста из Ту-
зле који су осумњичени да су

из Зворника превезли 15 ми-

граната на подручје Тузланског
кантона. Таксисти су

осумњичени да су у понедјењак
у јутарњим часовима у Взћеви-

ћу код Зворника преузели и

превезли државњане Пакиста-

на на подручје Тузланског кан-

тона.

- Након контроле, коју су

извршили гшицијски С1\'жбе-

ници на иодру�чју Теочака, ми-

гранти су предати Служби за

пословеса странцима. Привре-
мено су одузета четири а\томо-

била у власништву такси

предузећа у којем су осумњиче-

ни радили и четири мобилна
телефона - навела је СИПА.

Припадници Полицијске
управе Зворник ухапсили су С.

В. (37) и С. X. (41) из Сарајева
због сушве да с>' кријумчарили
мигранте. Полиција их је заус-

тавила у Козлуку и у аугомоби-
лима које су возили пронашла

шест особа из Ирана, Авга-

нистана и Сирије за које пос-

тоји сумња да су илегално

прешли границу.

Док су вође-

не акције против

кријумчара, ми-

гранти су настави-

ли ласе крећу у свим

крајевима БиХ. Први ми-

гранти откривени су јуче на

иодручју онштине Котор Ва-

рош, а пшиција је на подручју
планине Борја у камиону про-
нашла двојицу Ирачана. Извор
из полиције рекао је Тласу
Српске" да је за откривање ми-

граната заслужан полицајац
Вјекослав Бојић из которваро-

шког насеља Масловаре, који
је на дјелу доказао нрофеси-
онализам.

- Бојић је био слободан и

на локалној бензинској пумпи

пио кафу. Када је путем про-

шао камион, кроз дио отворе-

не цераде примијетио је да се

на каросерији налазе л.уди.

Није чекао ни тренутак и

одмах се дао у акцију. Сјео је у

свој аутомобил и кренуо за ка-

мионом. Сустигао га је уз Бор-
ју, претекао и зауставио - рекао

је наш саговорних.

Када су видјели да камион

стаје, мигранти су покушали

да побјегну. али је Бојић био
спреман.

- Без проблема их је сусти-

гао и ухватао. Одмах је обави-

јестио колеге у Полицијској

станици Котор Варош и за-

држао мигранте до њиховог

доласка - истакао је наш саго-

ворник.

Полиција у Хан Пијеску
идентафиковала је четари ми-

гранта из Ирана за које се

сумња да су на територију РС

илегално ушли из сусједних зе-

маља, а возач аутомобила у ко-

јем су превожени А. Р.

пријављен је тужилаштву за

кријумчарење људи.

Протест
уСарајеву

Представници Градске

управе и Градског вијећа

Бихаћа одржаће б. јула
мирни протест испред сје-

дишта Савјета министара

БиХ у Сарајеву због нерје-

шавањапроблема у вези
са повећаним бројем иле-
галних миграната на подру-

чју града.

- Бихаћ трпи највећу дирек-

тну штету због миграната, а

надлежне институције БиХ,
упркос апелима, молбама и

захтјевима још нису ништа

значајно предузеле на те-

рену - саопштеноје из

Градске управе Бихаћа, уз

позив грађанима да им се

придруже на протесту.

ОБАВЉЕНИ
ПРЕТРЕСИ
НАВИШЕ

ЛОКАЦИЈА
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srijedaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 4

Površina: 231 cm2 1 / 1


