
Откривена 82 килограма
дрогеуЗеници

Хероин вриједан
12 милиона КМ
стигао поштом
ЗЕНИЦА - Службеници

Управе за индиректно опо-
резивање БиХ открили су
82 килограма хероина ври-
једног 12 милиона марака у
поштанској пошиљци која
је стигла из Бугарске у Зе-
нипу.- Акција је спроведена на
основу обавјештајних ин-
формација. Службеници
УИО су 19. јула детаљном
контролом пошиљке која је
стигла из Бугарске у БиХ
открили дрогу. Након тога
обавијештена је Агенција
за истраге и зашгигу, чији
су службеници посебним
тестерима утврдили да је
ријеч о хероину - саопшгио
је портпарол УИО БиХ Рат-
ко Ковачевић.

Додао је да због наставка
истраге више детаља о
овом транспорту наркотика
тренутно није у могућности
даизнесеујавност.

Нагласио је да је при кон-
троли пошиљке коришћена
специјална опрема коју је
УИО БиХ добио од Сје-
дињених Америчких Држа-
ва.

У СИПА су истакли да је
након проналаска дроге по-
кренута истрага с циљем
откривања ко стоји иза ове
несвакидашње пошиљке и

других околности.- Истрага у овом случају
се наставља у сарадњи са
Обавјештајно-безбједно-
сном агенцијом БиХ и
УИО БиХ. 0 свим акти-
вностима јавност ће бити
благовремено обавијеште-
на. Активности се изводе
под надзором Тужилашгва
БиХ - рекли су у СИПА не
наводећи друге детаље.

Ово није први пут да дро-
га стигне пошиљком у БиХ
и до сада је забиљежено не-
колико таквих случајева. У
априлу прошле године слу-
жбеници УИО БиХ су про-
нашли дрогу у ДВД омоту
који је стигао у пакету из
Холандије у Пошту у
Бањалуци. На пошиљци је
писало "поклон", а у ДВД
омоту који је био у пакету
било је скривено 13 сјемен-
ки индијске конопље. По-
шиљка је била намијењена
С. А. из Фоче, коме је поли-
ција по преузимању пакета
ставила лисице на руке.
Сличан случај забиљежен је
и у Мостару, гдје пошиљка
с сјеменкама индијске ко-
нопље стигла из Њемачке.

Н.Т.
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Glas Srpske 25.07.2017 

utorakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 12

Površina: 111 cm2 1 / 1


