
Тројац пао у Требињу са дрогом вриједном милион КПЛ

СИПА заплијенила 200
килограма марихуане
ТРЕБИЊЕ ■ Припадници

Агенције за истраге и зашти-

ту (СИПА) јуче су ухапсили

три особе и заплијенили 200

килограма марихуане на

подручју Требиња, саопшти-

лисуизСИПА.
Вриједност заплијењених

наркотика на црном тржи-

шту се процјењује на више

од милион марака. Дрога је

била запакована у више од
100 врећа.

Према незваничним ин-

формацијама, наркотици су
нађени у селу Жељево на

граници са Црном Гором. Ра-

ди се о пустом крају у коме

скоро да и нема становни-

штва. Извор близак истрази
је појаснио да се претпоста-

вља да је дрога у Требиње
стигла управо из Црне Горе и

да је била спремљена за да-
љи транспорт и препродају.

Из СИПА је саопштено да је

ријеч о међународној опера-

тивној акцији у којој је пре-
тресено више стамбених

објеката на три локације на

подручју Требиња.
■Осим дроге, одузета је и

одређена количина ватреног

оружја и експлозива - рекли

сууСИПА.

Истакли су да се ухапшени

терете за организовани кри-

минал и неовлашћен промет
опојним дрогама, али нису

наводили детаље нити

идентитет осумњичених.

- Акција је спроведена у са-

радњи са министарствима

унутрашњих послова Црне

Горе, Републике Српске и

Управом за индиректно опо-

резивање БиХ. Све се ради по

усменом налогу Суда БиХ и

под надзором Тужилаштва
БиХ. Ухапшени ће бити спро-

ведени на криминалистичку

обраду, након чега ће уз из-

вјештај о кривичном дјелу и

починиоцу бити предати на

даљу надлежност Тужила-

штву БиХ ■ наведено је у са-

општењу СИПА. ц у

ДРОГА БИЛА
СПРЕМНА ЗА ПРЕПРОДАЈУ
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Glas Srpske 24.11.2021 

srijedaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 9

Površina: 95 cm2 1 / 1


