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У међународној акцији Тужилаштва за организовани криминал,
Безбедносно-информативне агенције и Министарства унутрашњих послова ПУ за град
Београд, у координацији са иностраним партнерским службама Европолом и
Евроџастом, у заједничкој акцији у Белгији заплењено је преко 100 килограма опојне
дроге кокаин, чија улична вредност износи више од 10 милиона евра, саопштио је МУП.
Тужилаштво наводи да су међу припадницима организоване криминалне групе
припадник "врачараца" и такозваног "кавачког клана".

  

  

Тужилаштво за организовани криминал саопштило је да је у акцији ухапшено осам особа,
због постојања основа сумње да су извршили кривична дела удруживање ради вршења
кривичних дела из члана 346 КЗ и кривично дело неовлашћена производња и стављање
у промет опојних дрога члан 246 КЗ.

  

Припадници МУП-а у међународној акцији

  

У белгијском граду Арлон слободе су лишени С.Ђ., С.К.,Ђ. С. Д. и Ф. Л. А. У Амстердаму

 1 / 3



РТС: У Белгији заплењено 115 килограма кокаина, ухапшени припадник "врачарске групе" и још неколико држављана Србије
субота, 26 новембар 2022 20:13

слободе су лишени Д.Р. и Д. П. У Републици Србији слободе је лишен В.В., док је његова
сестра Ј. В. слободе лишена у Луксембургу.

  

У току су истовремени претреси у Републици Србији, Краљевини Холандији и
Луксембургу.

  

Припадници те организоване криминалне групе су са територије Јужне Америке
организовали транспорт веће количине опојне дроге "кокаин" у луку Ротердам и даље
транспорт ове опојне дроге до белгијског града Арлон, где је у заједничкој акцији
надлежних државних органа Републике Србије, Краљевине Белгије, Краљевине
Холандије и Луксембурга, укупно заплењено 115 килограма опојне дроге кокаин.

  

Тужилаштво наводи да је та организована криминална групу коју чине "Врачарац" Н.В.,
Д.Р., припадник тзв. "кавачког клана", В.В.,С. К., С.Ђ., Ф.Л.А., Л.К., К.Р., И.Г., Ј.В. и
Ђ.С.Д.,  користећи регистровану компанију која се бави препродајом бетонских плоча,
најпре куповала такве плоче од једне компаније у Луксембургу, а затим вршила замену
тих плоча бетонским плочама направљеним у хангару у белгијском граду Арлон у које су
затим сакривали пакете са кокаином.

  

Приликом интервенције полицијских снага у Белгији укупно су пронађене 22 бетонске
плоче од чега је у свакој плочи било по три пакета кокаина тежине од по 1.120 грама.
Поред кокаина пронађеног у бетонским плочама, на лицу места пронађено је још 37
пакета са овом опојном дрогом. Укупно је у хангару у Арлону пронађено 103 пакета
опојне дроге кокаин, нето масе 115 килограма.

  

Како истиче тужилаштво, та организована криминална група је кокаин који је пронађен у
хангару у Арлону преко немачке шпедитерске фирме требало да дистрибуира до
немачког града Трир, а затим до хангара те компаније у Лондону ради даље продаје.

  

У овој заједничкој међународној акцији којом је руководило Тужилаштво за организовани
криминал Републике Србије, слободе је лишено осам лица, док се за преосталим
припадницима организоване криминалне групе трага.

       Your browser does not support the video tag.   
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МУП је претходно саопштио да је у акцији у Холандији ухапшени су припадници
организоване криминалне групе српски држављани Д.Р. (28) и Д.П. (48), код којих је
пронађено оружје и извесна количина новца за коју се сумња да је настала извршењем
кривичних дела, док су у Белгији и Луксембургу ухапшени такође српски држављани
С.K. (36), Ђ.Д. (32), Ј.В. (33), једно НН лице, као и држављанин БиХ С.Ђ. (42)

  

На територији Београда ухапшен је српски држављанин В. В. (29), коме је одређено
задржавање од 48 сати, који ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном
тужилаштву.

  

Полиција наставља са координисаним радом на расветљавању свих околности у вези
дистрибуције поменутог наркотика и на откривању осталих чланова наведене
међународне организованане криминалне групе, додаје се у саопштењу.

  

(РТС)
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