
У АКЦИЈИ "КОВЕРТА" СИПА ЈУЧЕ УХАПСИЛА ДВОЈИЦУ НАРКОДИЛ ЕРА ИЗ ЗЕНИЦЕ

ДРОГА ИМ
СТИЗАЛА
ПОШТОМ
Осумњиченима иреко "Дарк веба"изХоландиједоиреман амфешамин

ИНСПЕКТОРИ Држав-
не агенције за истраге

и заштиту БиХ (СИ-
ПА) ухапсили су јуче двоји-
цу Зеничана под сумњом да
су диловали дрогу која им је,
преко редовне поште, у пи-

смима достављана у БиХ! ?
Обојица су ухапшена на

подручју Зенице, у оквиру
акције кодног назива "Ко-
верта", због сумње
да су починили
кривично дело
неовлашћене
производње
и стављања у
промет опојне
дроге.- Двојица
ухапшених
сумњиче се да су дужи
временски период, путем
"Дарк веба", из Холандије
наручивали пошиљке дроге
амфетамин, који је скриван
у коверте и путем редовне
поште им доставл>ан у БиХ
- рекла је портпарол СИПА
Кристина Јозић.

Према њеним речима, у

оквиру акциЈе инспектори
СИПА су извршили претре-
се на три локације у Зеници.- До сада је откривена и
привремено одузета одре-
ђена количина амфетами-
на, спида и екстазија, затим

дигитална вага,
мобилни телефони и други
предмети који могу послу-
жити као доказ у даљем по-
ступку - истиче Јозићева.

Она каже да се акција
"Коверта" спроводи по на-
логу Суда и Тужилаштва
БиХ, уз подршку МУП Зе-

ничко-добојског кантона.- Осумњичени су спрове-
дени у службене просторије
СИПА ради криминали-
стичке обраде, након чега
ће, уз извештај о почињеном
кривичном делу, бити пре-

дати Тужила-
штву БиХ на да-

л>е поступање
- појаснила је
Јозићева.

У СИПА
нису желели да
откривају дета-

ље акциЈе, као ни идентитет
осумњичених, наводећи да
ће више информација бити
познато после њиховог са-
слушања пред тужиоцем.

Како је дрога у писмима
стизала у БиХ, у полицији
не могу да објасне, али се
претпоставља да је у ко-
верте стављана мања коли-
чина дроге, због чега по-
ште нису вршиле детаљну

контролу пошиљки
Иначе, "Дарк веб" је по-

стао глобалан проблем, јер
се путем њега без много
муке може набавити било
која илегална роба. Тако су
прошле године у Живиница-
ма ухапшени Асмир Мула и

Кенан Муминовић због сум-
ње да су учествовали у раду
интернет-сервиса преко ко-
јег су криминалци куповали
дрогу и оружје. ■ О.МАТАВУЉ

Привремено одузеша одређена количина
амфетамина, спида и екстазија

МАРШАНА У КОМПАКТ-ДИСКОВИМА I
У БиХ су и раније откривани слични случајеви, а прошле године от-
кривен је покушај кријумчарења дроге у омотима компакт-дискова.

Дрога је из Холандије стигла у пошту у Бањалуци, а по-
шиљка је била адресирана на С. А., из Фоче, који је
ухапшен приликом преузимања пакета у којем је
откривено више семенки индијске конопље.

Коншрола веровашно изосшала због мање
количине дроге сакривенеу ковертама
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sredaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 19

Površina: 279 cm2 1 / 1


