
ВЕЛИКА АКЦИЈА ПРИПАДНИКА АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ БиХ

Одузето пола тоне сканка
У НАСТАВКУ акције

"Тебра" припадници Аген-
ције за истраге и заштиту
БиХ (СИПА) запленили су
пола тоне марихуане сканк
која је откривена у месту
Габела Поље код Чапљине.

Портпарол СИПА Лука
Миладиновић каже да је у
току потрага за двојицом
осумњичених који се до-

воде у везу са заплењеном
дрогом. Према незванич-
ним информацијама они
су, пре упада СИПА, побе-

гли с два возила. Полиција

У једној гаражи откри-
вено је више стотина ки-
лограма марихуане сканк,
оружје и већи износ новца
- рекао је Миладиновић.

Акција "Тебра" спроводи
се по налогу Суда и Тужи-
лаштва БиХ, а у сарадњи
с хрватским истражним

уније. Вредност заплењене
дроге на европском нарко-
тржишту достиже износ од

преко два милиона евра- рекао је портпарол Ту-
жилаштва БиХ Борис Гру-
бешић.

Истражиоци верују да
је гаража, у којој је дрога

откривена, служила као
"штек" у коме је сканк
складиштен док се не орга-
низује његов илегални пре-
воз у ЕУ. Иначе, у тој гара-
жи, којаје дуже време била
под полицијском присмо-
тром, раније се налазила
ауто-механичарска радња,
па је део дроге био скривен
у такозваном каналу.

- Откривање локације, на
којој је дрога пронађена,
резултат је рднијих истра-
жних активносги - рекао је
Грубешић.

У овкиру акије "Тебра" у
јулу су у БиХ ухапшене две

особе и заплењено је више
стотина килограма мариху-
ане, док се у Хрватској под
истрагом налазе 23 особе

из Загреба и са Раба. ■

0. МАТАВУЉ

органима, с циљем откри-
вања међународне групе

кријумчара дроге.
- Сумња се да је дрога

из Албаније, преко Црне
Горе, долазила у БиХ ради
даљег кријумчарења у Хр-

ватску и земље Европске

је због тога блокирала све

путне правце у Херцегови-
ни.

- За осумњиченима се
трага и у току је претрес
стамбеног и помоћног
објекга. као и возила које
су осумњичени користили.

У ПРВОМ делу акције хрватска полиција је запленила 6,3 килограма
марихуане, разно оружје и новац. Привремено су заплењени ауто-
мобили "мерцедес С класе", "порше кајен", БМВ 7, као и два брода.
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petakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 13

Površina: 174 cm2 1 / 1


