
АГЕНЦИЈАЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ (СИПА) И ПОЛИЦИЈА БРЧКО ДИСТРИКТА УХАПСИЛЕ 11 ДИЛЕРА

У нарко-ланцу и један
од шефова полиције!
Акција иовезана и са иривођењем Злаиика Андрошевића из ПУБрчко

АГЕНЦИЈА за истраге и
заштиту (СИПА) и полици-

ја Брчко дистрикта ухап-

силе су 11 особа у оквиру
акције "Парти" усмерене
на сузбијање трговине нар-

котика.
За једном особом се још

трага и СИПА наводи да се
четири лица терете за ор-

ганизовани криминал, а

остали за препродају дроге
на улицама. Незванично

сазнајемо да су под истра-

гом и поједини моћници из

Брчког, те да је цела акција
повезана и са хапшењем

заменика шефа кримина-
листичке полиције Брчко
дистрикта Златка Андро-
шевића. Њега је хрватска

полиција недавно ухапсила
у Задру након што су му у

аутомобилу пронашли и за-

пленили килограм кокаина.

Портпарол СИПА Лука
Миладиновић каже да су у ак-

цији "Парти" извршени пре-

треси стамбених и пословних

простора на 12 локација у
Брчком и једној у Угљевику.

- Током акције пронађено
је и заплењено 1,76 кило-

грама "спида", 3,49
килограма марихуа-

не, 19 грама кокаи-
на, 50 грама прашка
који се користи за
мешање дроге. Заплењено

је и једно возило, дигиталне

ваге, дробилице за дуван,

13 мобилних телефона, те
3.725 евра и 700 марака за

које се сумња да потичу од

продаје дроге - рекао је Ми-
ладиновић.

Горан Писић, шеф Поли-

ције Брчко дисткрикта рекао

је да је акција "Парти" покре-
нута крајем јула ове године.

Он наводи да је поред
дроге у претресима прона-
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дрога у акцији "Парти"

ђено више од 100 предмета,
који ће бити кориштени као
доказ у даљем кривичном

поступку.
- Мција "Парти" везана је

за многе друге активности

које је спроводила полиција
Брчко дистрикта, па тако и за
недавно хапшење заменика

шефа брчанске полиције у
Хрватској - истакао
је Писић.

На питање нови-

нара како се може
десити да полиција

на руководећој пози-

цгђи у својим редо-

вима има човека ко-

га хрватска полиција
хапси са килограмом кокаи-

на, Писић је рекао да је у тим
активностима учествовала и
брчанска полицф.

- Имали смо полицијског
службеника који је на тим

кривичним делима радио

на територгђи Хрватске. По-

лицијски службеник који је
то починио није ни први ни
последњи - рекао је Писић,
додајући да нема дилеме да

је то хапшење било шамар бр-
чанској полицији. ■ 0. МАТАВУЉ

У 0К6ИРУ акције "Парти" брчанска полиција извршила је претрес ка-

фе-бара "Италиа" у центру града. Током претреса кафић је био окру-

жен жутом полицијшом траком, а обезбеђивала га је и специјална

полиција. У полицији нису желели да открију да ли је у кафићу неко

ухапшен, те да ли је власник осумњичен за трговину наркотицима.

ИСТРАГА Претрес кафића у центру Брчког ■�ИН1�НН
>

УДАР Горан Писић
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subotaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 25

Površina: 234 cm2 1 / 1


