
СИПА у Сарајеву и Исгочном Сарајеву ухапсила три особе

Више од килограм дроге
крили у замрзивачу

САРАЈЕВО - Агенција за

истраге и заштиту (СИПА)

ухапсила је јуче А. Г. (40) и Е.

В. (36) из Сарајева те И. Б. (38)
из Зенице након што су код
њихпронашли око 1,25 кило-

грама дроге амфетамин као

и око 100 грама марихуане,
потврђено је 'Тласу Српске".

Наркотици су пронађени
у стану једног од осумњиче-

них у Сарајеву. Скровиште је

било добро заштићено, а на

улазу су била блиндирана
врата. Сазнајемо да су нарко-

тици пронађени скривени у

замрзивачу.

Портпарол СИПА Лука
Миладиновић казао је да је

акција хапшења три особе
због наркотика спроведена

на подручју Кантона Сарајево
и Источног Сарајева, а усмје-

рена је на сузбијање шверца

дроге.
Према његовим ријечима

акција је изведена по наредба-
ма Основног суда у Сокоцу и

Кантоналног суда у Сарајеву
- Ухапшене три особе

сумњичимо за неовлашћену
производњу и стављање у

промет опојних дрога. Током

акције претресене су три ло-

кације и пронађено је око

1,250 грама непознате мате-

рије чија структура и састав

указују да се ради о амфета-
мину, као и 100 грама најве-

роватније канабис сативе.

Заплијењена су и два пишто-

ља са муницијом, четири мо-

билна телефона са СИМ

картицама, као и аутомобил -

рекао је Миладиновић.
Додао је да је одузета и

одређена сума новца за који

се сумња да је стечен кривич-
нимдјелима.

- Након криминалисгич-

ке обраде у просторијама СИ-

ПА, ухапшене особе биће
предате у даљу надлежност
Кантоналног тужилаштва

Кантона Сарајево - исгакао је

Миладиновић не наводећи
другедетаље.

Н.Т.

ЗАПЛИЈЕЊЕНАИ
ДВА ПИШТОЉА
СА МУНИЦИЈОМ
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četvrtakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 11

Površina: 108 cm2 1 / 1


