
ПРИПАДНИЦИ СИПА ЈУЧЕ ЗАУСТАВИЛ И ПРОМЕТ ОГРОМНЕ КОЛИЧИНЕ ДРОГЕ У НЕУМУ

У ЦИСТЕРНИ
ВИШЕ ОД ПОЛА
ТОНЕ СКАНКД
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Инсиекшори заиленили до сада највећи шовар наркошикау БиХ

успели су да зауставе

промет до сада најве-
ће количине дроге у БиХ!
Ухапсили су возача камиона

с цистерном у којем је про-

нађено укупно 665 килогра-

ма сканка, што је највећа
појединачна заплена дроге

на овим просторима.
У саопштењу СИПА наво-

ди се да је дрога откривена у
оквиру акције "Петрол лајн”

на подручју општине Неум, и
да је извршен претрес камио-
на с цистерном дубровачких

регистарских ознака, којим је
управљао мушкарац који има

двојно држављанство БиХ и
Хрватске.

- Приликом претреса ка-
миона пронађена су и при-

времено одузета три мобилна
телефона марке "самсунг",

затим 89 врећа у којима се
налазило по седам комада

непознате материје која асо-
цира на марихуану, укупне
тежине око 665 килограма -

стоји у саопштењу СИПА.
Из СИПА наводе да је до-

садашњом истрагом утврђе-
но да је дрога била намења

илегалном тржишту Западне

Европе, али и то да њено по-

рекло није познато.
- Возач камиона је ли-

шен слободе због постојања

основа сумње да Је починио
кривично дело неовлашћени
промет опојним дрогама и
организовани криминал - на-

воде у СИПА.

У овој агенцији додају да су

током акције "Петрол лајн"

имали значајну помоћ и по-

дршку од стране МУП Херце-

§| говачко-неретванског канто-

2 на и Граничне полиције БиХ.

е - Захваљујемо полицијским
службеницима на пруженој
помоћи приликом акције ко-
јом је заплењена једна од нај-

већих количина наркотика у

БиХ - истичу у СИПА.

Портпарол ПУ Дубровник

Даворка Бечић изјавила је
да је возило било у њиховом

сталном надзору до сада.

- Ради се о возилу за пре-

воз опасних материја. дакле

цистерни, у власништву једне
фирме из Метковића, зато су

у питању дубровачке реги-

старске ознаке. То је возило

стално у нашем надзору због

учесталих прелазака држав-

не границе. У ноћи између
уторка и среде прешло је у
Црну Гору пуно горива па се
вратило око 17 сати. Прили-
ком контроле царинских слу-
жбеника, возач је затечен код

Неума с дрогом - изјавила је

Бечићева.1

Н.РАДИЋ

НЕЗВАНИЧНО сазнајемо да СИПА располаже информацијама да су
још најмање две особе биле умешане у кријумчарење ове дроге, а

сумња се да иза свега стоји добро организована криминална група.

Ј-ЈРИПАДНИЦИ СИПА
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četvrtakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 23

Površina: 263 cm2 1 / 1


