
ПРИПАДНИЦИ СИПА ЈУЧЕ У АКЦИЈИ "ЈУГ" НА 13 ЛОКАЦИЈА УХАПСИЛИ ДЕСЕТ НАРКОДИЛЕРА

Запленили 16 килограма дроге
Тужилашшво БиХза осморо осумњичених одредило иришвород шридесеш данд

У АКЦИЈИ "Југ" при-
падници СИПА заплени-
ли су 16 килограма нар-

котика и ухапсили су 10
особа због сумње да су
се бавили неовлашћеним

прометом дроге.
Портпарол СИПА Лука

Миладиновић каже да је
током акције откривено и

ОДУЗЕТ СКАНК

У 0ДВ0ЈЕН0Ј акцији инслектори
СИПА су јуче на подручју Ча-

пљине ухапсила три особе код
којих је пронађено око 30 кило-

грама сканка. Претресли су им
и стамбене објекте у Требињу. ;
Сви су осумњичени за неовла-
шћену трговину дрогом.

заплењено 13,5 килограма
сканка, и два и по килогра-
ма спида.

- Акција је спроведена у
сарадњи с другим полициј-

ским агенцијама и изврше-
ни су претреси на 13 лока-
ција у Сарајеву, Источном
Сарајеву, Добоју, Тешњу и
Добој Југу - рекао је Мила-

ПРИВОђЕЊЕ Инспектори СИПА у акцији

диновић.
Након испитивања осум-

њичених особа, тужилац
Посебног одељења за ор-
ганизовани и привредни

киминал Тужилаштва БиХ

упутио је предлог за одре-
ђивање притвора од 30 дана
за осморо осумњичених.

Мера притвора предло-
жена је за Рефика Хасано-
вића (50) из Сарајева, Мир-

зу Хоџића (32) из Добоја,
Мухамеда Мудрова (34) из
Добоја, Енеса Кантића (38)

из Тешња, Алмира Ахмића
(35) из Тешња, Алена Дуга-
лића (31) из Тешња, Аднана
Диздаревића (39) из Зенице
и Недима Буквића (34) из
Добоја.

Мера притвора осумњи-
ченима у акцији "Југ" пре-
дложена је из бојазни да
би, уколико би се нашли
на слободи, могли уни-
штити, сакрити, изменити
или кривотворити доказе
или трагове важне за кри-
вични поступак, као и да
би боравком на слободи
могли поновити кривично
дело. ■ О.М.
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srijedaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 19

Površina: 188 cm2 1 / 1


