
СИПА И БРЧАНСКА ПОЛИЦИЈА,ПОД НАДЗОРОМ ТУЖИЛАШТВА, ПРЕТРЕСЛЕ 22 ЛОКАЦИЈЕ

осумњичених за организо-
вани криминал и неовла-
шћену производњу и про-

мет дрогом.
- Акција "Бегунац" је

усмерена против више
особа, осумњичених да су

се као организована кри-
минална група бавили не-
овлашћеном набавком и
продајом дроге у Брчком,
Бијељини, Пелагићеву,

Шпионици и Орашју - ре-
кла је портпарол Полиције
Брчко дистрикта Џевида
Хукичевић.

КАКО незванично сазнајемо, акција "Бегунац" назив је добила по
осумњиченом који је ухапшен на граничном прелазу Орашје. Наводно
је он сазнао да је на мети исгражитеља и да му се спрема хапшење па
је покушао да побегне у Хрватску, али је у томе спречен.

ПОКУШАЈ БЕКСТВА

Она каже да су изврше-
ни претреси на 22 локаци-
је, које се доводе у везу са
осумњиченима.

0 - Претресено је 18 стам-
1 бених објеката, три викен-
з дице и један привредни

* објекат. Акцијом је обу-
| хваћено 13 особа и два
а полицијска службеника.
гУ претресу је пронађено
Е и одузето 1,05 килограма
“ марихуане и више од 100

; грама кокаина - рекла је

* Хукичевићева.
Портпарол СИПА Је-

лена Миовчић каже да је
акција започета у недељу
након што је на граничном
прелазу Орашје ухапшена
једна особа. Активности су
настављене јуче ујутро ка-
да су по налогу Основног

суда у Брчком инспектори
СИПА и брчанске полици-
је упали у куће 14 осумњи-
чених.

- Након хапшења на гра-

ници извршен је претрес
осумњиченог и његовог
возила, док је на подручју
Бијељине претресена ку-

ћа и викендица коју осум-
њичени користи - рекла је
Миовчићева, наводећи да
ће више информација бити

саопштено по завршетку
акције.И О.МАТАВУЉ

ВИШЕ од килограма

марихуане и 100 гра-
ма кокаина откриве-

но је и заплењено у акцији
"Бегунац", коју спроводе
Агенција за истраге и за-
штиту БиХ (СИПА) и поли-
ција Брчко дистрикта.

Акција се спроводи под
надзором Тужилаштва БиХ

и на мети истражитеља је
15 особа, међу којима су

и двојица "прљавих" поли-
цајаца брчанске полиције,

АКЦИЛА
започета у недељу
након хапшења на

прелазу Орашје
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utorakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 27

Površina: 250 cm2 1 / 1


