
У акцији "Бјегунац" заплијењено

више од килограм наркотика

Дрогу крили у гајбама
и боцама за воду

САРАЈЕВО ■ Припадници

Агенције за истраге и зашти-

ту [СИПА) јуче ујутро су у ак-

цији "Бјегунац" заплијенили

више од килограм марихуа-

не те око 100 грама кокаина.

Акцијом је обухваћено 15

особа, од којих су два поли-

цијска службеника из Поли-

ције Брчко дистрикта.
Сумњиче их да су шверцова-

ли наркотике на подручју

Брчког, Бијељине, Пелагиће-

ва и Орашја. Из СИПА је саоп-

штено да је акција "Бјегунац"
почела у недјељу, када је на

граничном прелазу Орашје

ухапшена једна особа. Осум-

њичени су наркотике крили

у боцама за воду и гајбама за

воће.

- Већи дио сасушене ма-

рихуане нађен је упакован у
боце од по пет литара - рекао

је наш извор.

Из Полиције Брчко ди-
стрикта саопштено је да је
акција "Бјегунац" усмјерена

против више осумњичених
који се као организована

криминална група баве нео-

влашћеном набавком и про-

дајом опојних дрога у Брчко

дистрикту, али и Бијељини,

Пелагићеву и Орашју.- Током акције на 22 ло-

кације претресено је 18

стамбених објеката, три ви-

кендице и један привредни

објекат. Акцијом је обухваће-
но 13 лица и два полицијска

службеника Полиције Брчко

дистрикта БиХ - саопштено

је из Полиције Брчко ди-
стрикта.

МЕЂУ
ОСУМЊИЧЕНИМА

И ДВА ПОЛИЦАЈЦА

Наводи се да се претре-

си спроводе по наредби Суда
Брчко дистрикта, а по захтје-

ву Тужилаштва дистрикта.
Истакли су да осумњичена
лица обухваћена акцијом те-

рете за неовлашћену произ-

водњу и промет опојних

дрога.

Јуче нису саопштени

иницијали осумњичених, ни

која је улога полицајаца који

се доводе у везу са дилери-

ма, јер акција до закључења

овог броја "Гласа Српске" ни-

јебила завршена.
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Glas Srpske 23.11.2021 

utorakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 9

Površina: 88 cm2 1 / 1


