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САРАЈЕВО - Тужилат-
тво БиХ ПОДИГЛО ,јс опту-
жницу против 19 особа које
терете да су ол 2010. до
2013. године у БиХ прокри-
јумчарили већу количину
сканка, марихуане, хероина
и кокаипа вриједпих више
стотипа хиљада марака.

Опгужница је подигнута
прогив Зорана Тубића (33),
Игора Милугиновића (32),
Новицс Тркљс (39), Миљана
Куљића (40), Дражснка Ив-
ковића (31), Ранка Коприви-
пе (27) спи из Требиња,
Александра Ипковића (29),
Владимира Грубачића (33),
Вукашина Џелетовића (38),
Дсјана Вучинића (25), Алск-
сандра Шутовића (28) сви из
Билсћс. Ајлина Ахмића (30)
и Бојана Ћаласана (29) из
Дубровника, Борислава Ба-
јића (49) из Грахова, Зорана
Пилатића (23) из Чапљине,
Николе Пилатића (50) из
Љубушког, Дражена При-
морца (27) из Мостара, Дра-
гана Гачића (34) из Стоца и
Владимира Антовића (40) из

Никшића. Они су ухапшени
у мећународној полицијској
акцији "Шетач".

Према наводима у опту-
жници Тужилаштва БиХ,
поменуте особе терете да су
од 2010. до 2013. године у
више наврата у БиХ прокри-
јумчарили неколико десети-
на килограма хероина,
кокаина и сканка.

Дрогу су кријумчарили
са подручја Албанијс и Црне
Горе у БиХ, а затим су је
даље преносили у Хрватску.
Дјеловали су као организо-
вана криминална група са
тачно подијељсним улогама.
У оптужници се наводи да

су они најчсшће кријумчари-
ли измећу пет и 15 килогра-
ма сканка, те по неколико
стотина грама хероина и ко-
каина.

У Тужилаштву БиХ су
казали да су оптужени пре-
продајом дроге зарадили ви-
ше стотина хиљада марака и
да су тај новац зарађен од
дроге прали убацивањем у
финансијско пословањс.

- Они су новпем стсчс-
ним од продаје дроге купо-
вали скупопјснс аутомобилс
или друге вриједне ствари.
Због тога се терете и за
прање новца - рекли су у Ту-
жилаштву БиХ.

Додали су да ће у оквиру
поступка бити затражено
одузимање од оптужених не-
законите имовинске корис-
тн.

Акција "Шетач" почелајс
половином априла прош.тс
голинс када јс ухапшсн 51

осумњичени за трговину
дрогом на подручју БиХ, Ср-
бије, Хрватске и Црне Горе.
Мећу њима је било помену-
тих 19 особа против којих је
подигнута оптужнипа, а уха-
пшене су у БиХ. У акцији је
заплијењено око 350 кило-
грама разних врста дроге
вриједне око 1,5 милиона
марака.

Акција "Шетач" је изве-
дена у сарадњи са МУП-ом
РС, Агенцијом за истраге и
заштиту (51РА) БиХ, Грани-
чном полицијом БиХ, МУП-
ом Кантона Сарајево, те
полипијским агенпијама у
Хрватској, Црној Гори, Ср-
бији и Албанији.

Оптужнипа против 19
нарко-дилера прослијеђена
је Суду БиХ на потврћивање,
а уз оптужнипу је предложе-
но више од 500 доказних ма-
теријала и саслушање више
од 100 свједока оптужбе.

ЗАПЉЕНА
У оквиру ак!ЈЈ4Је "Шетач", ко-
ја је спроведена на подручју
БиХ, Србије, Црне Горе и
Хрватске, заплијењено је
376 килограма марихуане,
530 грама хероина. Заггли-
јењени су и 22 кипограма
плааичног експлозива, де-
вет бомби, седам пиштоља,
пушка, око 4.500 разне му-
ниц,ије, преносни рачунари,
вишемобилнихтелефона и
51М картица.
На територији БиХ запли-
је1 вено је 26,7 килограма
сканка, 20 килограма ек-
сплозива и већа количина
ватреног ор\жја, муниције и
експлозивних средаава.
Осим тога, од оптуженог Ту-
бића одузето је шеа скупо-
цјених возила вриједних

1 30.000 марака.
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