
У АКЦИЈИ "КОВЕРТА" УХАПШЕНЕ
ДВИЈЕ ОСОБЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗЕНИЦЕ

ДРОГУИЗ
ХОЛАНДКЈЕ
добијали
у ковертама

ПИШЕ: НЕБОЈША ТОМАШЕВИЋ
пТота5е\ас@§1а55гр5ке.сот

ЗЕНИЦА - Агенција за
истраге и зашгиту (СИПА) у
акцији "Коверта" на подручју
Зенице ухапсила је двије осо-
бе које су путем интернет
скривених и илегалних сер-
виса на "дарк вебу" наручива-
ли дро1у из Холандије која је
у БиХ стизала скривена у по-
штанским пакетима.- Осумњичене теретимо да
су дужи период, пугем "дарк
веба" из Хопандије наручива-

ли пошиљке амфетамина.
Дрога је достављана пугемре-
довне поште у БиХ и била је
скривена у ковертама - саоп-
шгили су из СИПА

Додали су да су у оквиру
акције претресли три локације

на подручју Зенице у потра-
зи за доказима.

Пронађена је
одређена количина ам-
фетамина, спида и ек-
стазија, као и
дигитална вага. За-

плијењено је и више
мобилних телефона и

други докази - рекли су у
СИПА и истакли да не могу
да откривају идентитет
осумњичених и детаље.

Претреси и хапшење ура-
ђени су на основу наредби Су-
да и Тужилаштва БиХ, уз
подршку МУП-а Зеничко до-
бојског кангона.- Осумњичени ђе након
испигивања уз извјешгај о ш-
чињеном кривичном дјелу би-
ти предати надлежном
тужилаштву на даље посту-
пање - рекли су у СИПА.

Према незваничним ин-
формацијама осумњичени су
успјели да добију више ковер-
ти са дрогом прије хапшења.- У свакој коверги било је
по неколико десетина грама
дроге. Коверте су биле
пажљиво упаковане и на-
пуњене, па се на први поглед
није могло примијетити да ли
је дрога у њима. Изгледало је
као да су папири - казао је
извор близак истрази.

Ово је само још један до-
каз да криминалци на све на-
чине покушавају да сакрију
своја недјела и прокријумча-
ре дрогу. Сличних случајева
било је и раније, а прошле
године забиљежен је случај
слања дроге у омоту компакт
диска.

Дрога је стигла из Холан-
дије у Пошту у Бањалуци, а
пошиљка је била намијењена
С. А. из Фоче коме је поли-
ција по преузимању пакета
ставила лисице на руке. У
омоту ЦД-а је било скривено

13 сјеменки индијске ко-
нопље. У оквиру акције
"Кришус" лани су на подручју
Живиница ухапшени Асмир
Мула и Кенад Муминовиђ
због сумње да су учествовали
у раду интернет сервиса пу-
тем кога су криминалци ку-
повали дрогу и оружје.

ДРОГУ
НАРУЧИВАЛИ

ПУТЕМ
ИНТЕРНЕТА

Оружје преко
интернета

Осим дроге криминалци у БиХ
су пугем скривених илегалних
интернет сервиса "дарк веба'
наручивали и орухде. Вања Зе-
чевић из Бањалуке приведен
је и испитан у септембру због
сумње да је путем ингернета
учествовао у продаји оруж|а и
војне опреме, ге елекгронског
новца дигиталне валуге - бит-
коин. Истрагу против њега во-
ди Федерална управа
полиције у оквиру акције Тар-
гет' током које је у марту уха-
пшено шесг особа због
шверца ору>ф у Аусгрију и
земље региона.

Осумњичене
теретимо да су дужи
период, пугем "дарк

веба" из Холандије
наручивали

пошиљке
амфетамина. Дрога

је досгављана путем
редовне поште,

саопштили су
изСИПА
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Glas Srpske 25.10.2017 

sredaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 12

Površina: 222 cm2 1 / 1


