
Заплијењена дрога
вриједна више
од 500.000 КМ

СПЛИТ - Хрватска поли-

ција у сарадњи са Агенцијом

за истраге и заштиту из БиХ
(СИПАЈ ухапсила је 11 нарко-
дилера и прекинула кријум-

чарски лапац паркотика из

БиХ у своју земљу те заплије-

нила више од 20 килограма
наркптика.

Акција под називом "Гро-

Разбијен ланац кријумчара
наркотика из БиХ у Хрватској

■

та" је изведепа па подручју
Далмације и Истре, а њом је
обухваћено укупно 12 осум-
њичених, од којих су три др-
жављанина БиХ. Полиција још
увијек трага за једном особом.

Како је саопшгио МУП Хрват-

ске у акцији је заплијењено
19.4 килограма хероина, 1 .7 кг

амфетамина, око килограм

марихуане, 28 грама екстазија

и четири грама кокаина и око

милион куна за које се претпо-
сгавља да потичу од препро-
даједроге.

Вриједност заплијељених

наркотика процјењује се на

више од пола милиона марака
на црном тржишту. Ухапшене
дилере Хрватска полиција те-

рети да су од децембра лани

до 14. октобра ове године кри-
јумчарили наркотике. Дрогу су
прсбацивали на илегално нар-
ко-тржиште на подручју Дал-
мације и Исгре.

Директор Службе за су-
збијањс корупцијс и организо-

ваног криминала из Ријеке
Божо Барбарић рекао је да је

акција започсла у новсмбру

прошле године, када су од
Агенције за истраге и зашти-

ту примили почетна сазнања

да одређене особе кријумчаре

дрогуиз БиХза илегално нар-
ко-тржиште Исгре и Далма-
Ције.

- Истрагом је утврђено да
су наркотици кријумчарсни

углавном преко граничних
прелаза између БиХ и Хрват-

ске у теретним и личним во-

зилима. Кријумчари су у
вријеме епидемиолошких мје-

ра улазили у Хрватску кори-
сгећи фиктивна позивна

писма за пословне састанке

или су наводили транзит као

разлог уласка - рекао је вођа
Службе за сузбијање корупци-

је и организованог кримина-

литета Горан Ребић
Тужилапттво БиХ је саоп-

штило да су проведене актив-

носги наставак рада на

предмету међународне сарад-
ње против осумњиченог др-
жављанина БиХ, који је под
исграгом дуже вријеме због

шверца хероина из БиХ према
Хрватској, Из СИПА је саоп-

штено да је 15. октобрау вози-

лу држављанина БиХ
пронађено 15 килограмахеро-

ина, килограм амфетамина и

18.000 евра.
-Он јеухапшен на нодруч-

ју Хрватске и био је у друштву
са првоосумњиченим - саоп-

штила јсСИПА.
П.Т.
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Glas Srpske 18.10.2021 

ponedjeljakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 11

Površina: 107 cm2 1 / 1


