
СИПА ЗАПЛИЈЕНИЛА РЕКОРДНУ КОЛИЧИНУ НАРКОТИКА У НЕУМУ

У ЦИСТЕРНИ ПРЕВОЗИО
665 КИЛОГРАМА СКАНКА

Током прегледа

камиона, којим
је управљао

држављанин БиХ

и Хрватске,

пронађено
89 врећа сканка.

Камион често

прелазио
границе између

Хрватске, БиХ

и Црне Горе,

због чега је праћен

коју је извела Агенција за

истраге и заштиту (СИПА
Ками-

оном
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НЕУМ ■ Рекордних 665

килограма сканка милион-

ске вриједности, нами-

јењеног занадн(1м тржишту,
пронађено је претресом цис-
терне на подручју Неума у
оквиру икције "Петрол лијн"

дубровачких регис-
тарских ознака

управљао јс држав-
љанин БиХ и Хрват-

ске који је у уторак
ухапшен, а незванично

сазнајемо да је ријеч о му г-

шкарцу из Метковића у
Хрватској. Цистерна у којој
јс била дрога рсгистрована јс

за превоз опасних материјала

на имс јсднс фирмс у помс-

нутом хрвагском граду. Овај

камион, како сазнаЈемо, пос-

љедњих даиа често је путовао
из Хрватскс у БиХ и Црну
Гору, због

чега је

б и

сум-
њив па

су I а ин-

спекгори пратили. При-
је него што су пронађени
наркотици, поменути камион

је прегледан на граници
Прне Горе и Хрвнтске уз по-

моћ пслицијског пса, али та-

да ништа ниЈе откривено.
Тужилаштво БиХ, под чи-

јим надзором је снрпведена
акпија "Петрол лајн", саоп-

штило је да је дрога прево-
�ена из Прне Горе преко

оиХ за Хрватску. а оила

је намијењена нарко-
тржишту у западно'
Европи.

- Ово је у посљед
њих нсксдико година

најве-

ћа запљсна сканка у БиХ.
Вриједност наркотика дости-

же милионски износ. Тужи-

лап ће, након што испита

осумњиченог возача, одл)'чи-

ти да ли ће за њега затражи-

ти притвор
саоп-

/ Ш Т И Л 0

јс Тужи-

Ј1 Л Ш I ВП

БиХ.
У СИ-
ПА су

иста-

кли да су
наркотици били

упаковани у 89 врсћа у којима
се палазило по седам мањих

паковања.

■ Укупно је било 665 ки-

лограма канабис сативе - са-

општила јс СРТПА. Навсли су

да с пиљем заштите истраге
нс могу да откривају дстаљс
и идентатет ухапшеног.

Извор близак истрази ка-

зао је да је дрога која је била

скривепа у цистерпи веома

доброг квалитета.

- Наркотици су били при-
премљени за даљу препродају
на килограм или нешто мање

колитинс - казао јс овај
извор.

Додао јс да јс истражи-

оцима и полицији требало не-

колико часова да истоварс
наркотике и с.гоже их поред

возила.

У Полицијској упра-
ви дубровачко-нере-

тванској потврцили су

да је камион у коме је
нађена дрога био и

под њиховим надзо-
ром.

- Ради се о цистер-
ни за превоз опасних

ствари у власништву фирме
из Метковића. Возило је бипо

под нашим надзором због

учесталих прелазнка држивне
границе. Према нашим еви-

денцијама. у уторак је око
1.40 часова ишао за Црну Го-

ру пуи горива, а вратио се у
17 часова - рекла је за хрват-
ске медије портпаролка ове

полипијскс управс Лаворка
Бечић.

Појаспила је да приликом
контроле на парини камион

током вагања ни по чему није
одступао од царинске дскла-
рнпије.

■■
Инспекторима требало

внше часова да истоваре дрогу
из цистерие
ФОТа АГЕНЦИЈЕ
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Glas Srpske 19.07.2018 

četvrtakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 5

Površina: 336 cm2 1 / 1


