Припадници 51РА у акцији "Бети" ухапсили 14 особа
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јуче је послије криминалиаичке обраде у проаоријама 51РА предато у
надпежноа Т ужилаштва

БиХ.
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Припадници 51 РА приводе
осумњичене на саслушање

закључе! ва
овог броја
ласа Српске"
саа |уша1 1>е осуМ1 иичених
у Тужилаштву није било

завршено.

Продавали дрогу

и лажне дипломе
Ухапшени се
терете да су
набављали сканк и
растурали га на
подручју БиХ.
Осим тога,

фалсификовали

су и израђивали
лажна документа

институција
БиХ и Србије
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- Државна
истрагс и за-

САРАЈЕВО

агенција за

штиту (_1РА) у акцији Бсти", спроведспој по палогу
Тужилаштва БиХ, ухапсила
је јуче 14 особа због сумње
да су се бавиле шверцпм
дрогс, фалсификовањем
повца, диплома и разпих
исправа.
Из Тужиггаштва БиХ саопштено је да су ухапшене особе
осумњичсне да су организова-

набављале модификовану
марихуану сканк и растурале
ганаподручјуБиХ.
но

- Осим тога. тошм истрагс
је огкривсно да су фалсифжо-

(54). Д. В. (47). В М. (55), Р. В.

вали и израђивали дипломе и
документа институпија БиХ и

Републике Србије. укључујући
и дипломе о шииској спреми
рскж су у Тужилаштву БиХ.

Они су драли да је упорсдо са акцијом у БиХ спроведена и акција на територији
Србије. Истакли су да с циљем
заштитс истраге, која није завршсна, нс могу да дају вишс
детаља.
Из 51РА је саопштено да је
акција хапшења спроведена на
подручју Сарајева, Источног
Сарајева, Вишеграда, Гацка и
Трсбиња.
У саопштењу 81РА се на3. М.
води да с.

-

(36). Д. А. (33). Г. С (40). М. Н.
(38),Р.Б.(35),С.Д.(33),В.Д.
(27), В. 3. (28), А. Ш. (21), А.
П.(33)иЈ.М.(36).
Они се терете за организовани криминал, нсовлашћсни

промст дроге, фалсификовањс
новца и исправа и навођење на

овјеравање неистинитог садржаја. Њки сд њих се терете
за саучесништво и помагање.

ОДУЗЕТЕ ЛАЖНЕ
ДИПЛОМЕ
И ДРУГА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Прсма нсзваничним информапијама, већина ухапшеса
них
је
територије
Херцеговине и већина није шзната полицији по кривичним
дјелима одраније.
Током акције "Бети" претресено је 18 локапија на подручју Сарајсва, Исгочног

Сарајева, Вишсграда, Гацка и
Требиња. Приликом претреса
пронађени су: већи број мобитних телефона, 51М картице,
екстсрни носачи слектронских
подагака, фалсификованс дипломе и свједочанства, обраспи
и друга документација, наводи
се у саопштењу 5ША
Диаје се да је, осим овога,

заплијсњсна мања количина
дрогс канабис, прспизна вага
и други предмети који се могу

довести у везу са трговином
дроге.
У Тужилашту БиХ су казали да је акција "Бети" изведена у сарадњи са МУП-ом
Републике Српске и Кантона
Сарајево, а помоћ је пружио и
МУПСрбије.

