
Срђан Крндија из Бањалуке ухапшен у наставку акције СИПА

"Повратник"
одузео два
килограма

ХбрОИНс!ПолициЈа )е
додатним

претресима у
једном објекту на

подручју
Брчког открила и

заплијенила дрогу
чија је вриједност

на црном тржишту
око 100.000 марака

ПИШЕ: САЊА АМИЏИЋ
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САРАЈЕВО - Срђан
Крндија (27) ш Бањалуке уха-
пшен је у Мосгару у наставку
акције "Повратник" коју спро-

воде припадници Агенције
за истраге и заштиту

(СИПА) и полици-
ја Брчко дис-

трикта ради
сузбијања ор-

ганизованог ме-
ђународног шверца
наркотика.

Додатним пре-
тресима полиција је у

једном објекту на подручју
Брчког открила и заплијенила
више од два килограма херо-
ина чија је вриједност на прном
тржиппу око 100.000 марака.

У Тужилапггву ЕиХ рекли
су да су истрагом доглли до са-
знања о могућим локацијама
на којима се скрива већа коли-
чина дроге, због чега су урађе-
ни додатни прегреси.

- Пронаћено је више од два
килограма хероина, шго је је-
дна од највећих запљена дроге
у прогеклом периоду на подру-
чју БиХ - саопппено је из Ту-
жилашгва.

У СИПА су потврдили да
је у понедјељак на подручју
Мостара ухапшена још једна
особа за којом се трагало у
оквиру акције "Повратник".
Дздали су да ће осумњичени за
неовлашћени промет дроге у
даље поступање бити предат
Тужилашгву БиХ.

У оквиру акције "Повра-
тник" прије неколико дана уха-
пшено је шест особа у Брчко
дистрикгу због организованог
мећународног шверца дроге.
Тројици осумњичених: Петру
Крндији (23) из Мркоњић Гра-
да, Алекси Крндији (55) из Јај-
ца и Војиславу Жугићу (36) из
Сарајева, који су настањени у
Брчком, одлуком Суда БиХ
одређен је једномјесечни при-
твор.

Тада је од ухапшених одузе-
то 30.000 КМ, одређена количи-
на злата, 600 грама хероина,
100 грама марихуане и неколи-

ко таблета екстазија.
Како је тада саопппено из

СИПА, осумњичене терете да
су од сешембра 2016. до августа
2017. године у сарадњи са
држављанима Србије на-
бављали хероин и дистрибу-
ирали га и препродавали
широм БиХ. Осим тога, они су
на шдручју БиХ набављали и
препродавали марихуану и
спид.

Према непотврћеним ин-
формацијама, Тужилаштво
БиХ затражиће и одрећење је-
дномјесечног пригвора за уха-
пшеног Сјзћана Крндију.

Марихуана

Полиција Зеничко-добојског
кантона ухапсила је Јуче Б.
3. (Зђ из Зенице који је за-
течен на мини-плантажи од
28 стабљика индијске ко-
нопље. Код њега је наводно
у торби пронађено и неко-
лико листова индијске ко-
нопље. Засад је откривен у
тешко присгупачном дијелу
шуме на брду Кубер код
Зенице.

БАЊАЛУЧАНИН
ЗАКОЈИМСЕ

Г ТРАГАЛО
ПРИВЕДЕН У МОСТАРУ

Припадници СИПА
привели осумњичене
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Glas Srpske 23.08.2017 

sredaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 12

Površina: 225 cm2 1 / 1


