
У великој међународној
акцији одузета дрога

вриједна 50 милиона евра

Заплијењена
тона кокаина
намијењеног

тржишту
страна 9 БиХ
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У великој међународној акцији одузета

дрога вриједна 50 милиона евра

Заплијењена
тона кокаина
намијењеног
тржишту БиХ

Италијански
исгражиоци

открили контејнере
пуне кокаина

намијењеног

тржишту Балкана.
Из њих су кришом

извадили 970 пакета

дроге тешких 1.128
килограма.

Пустили су дилере
да пошиљку

допремеулуку
Бар, одакле су

контејнере два

камиона
одвезла у БиХ

ПИШЕ: НЕБОЈША ТОМАШЕВИЋ

п1ота5еУ1с@§1а55гр5ке.сот

ИСТОЧНО САРАЈЕВО ■

Више од тоне кокаина, ври-

једног око 50 милиона

евра, коју је у међународној
акцији заплијенила итали-
јанска полиција, требало је
да заврши у БиХ, потврђе-
но је "Гласу Српске".

Овом међународном ак-

цијом обухваћен је већи број

људи с подручја БиХ, Италије,

Црне Горе и Сјеверне Маке-
доније. У оквиру акције Аген-

ција за истраге и заштиту
(СИПА) у БиХ је ухапсила
двије особе и претресла више

локација.

Извор близак истрази је
појаснио да је полиција у БиХ

пронашла одређени број кон-

тејнера из којих је италијан-

ска полиција кришом

извадила наркотике а оста-

вила банане, међу којима су
били скривени. Потом је "по-

шиљку" запечатила и пусти-
ла дилере да преузму празну
амбалажу, у коју је инстали-

рана опрема за праћење,

■ Италијански истражио-
ци су сазнали за шверц већих

количина дроге према Балка-

ну те је организовано праће-
ње тока дроге. У једној луци
су открили контејнере те су

из њих кришом извадили 970

пакета наркотика тешких око

1.128 килограма. Опет су их

запечатили, оставивши у њи-

ма килограм кокаина, као и

опрему за праћење. Потом су

пустили да нарко-дилери по-

шиљку испоруче - казао је из-

вор близак истрази.
Додао је да су осумњиче-

ни послали пошиљку бродом
у луку Бар у Црној Гори, не

знајући да је скоро празна.
■Контејнери су затим из

луке превезени у једну фир-

му, одакле су два већа камио-

на отишла за БиХ, а четири за

Македонију. Дилери нису

отварали контејнере те нису

ни знали да у њима нема

дроге већ да су остале само

банане. У једном контејнеру

остављен је само килограм

дроге ■казао је наш извор.

Појаснио је да су контеј-

нери који су стигли у БиХ би-

ли празни, док је македонска
полиција заплијенила око

килограм кокаина.

У СИПА су потврдили да
су учествовали у међународ-

ној акцији разбијања швер-

цера кокаина.

Портпарол СИПА Лука

Миладиновић казао је да ће

двије особе које су ухапшене
бити предате у надлежност
Тужилаштва БиХ. Није могао

да открива њихов идентитет
идетаље акције.

- Можемо потврдити да
су припадници СИПА прили-

ком реализације оператив-

них активности на подручју

БиХ осим хапшења два лица
саслушали више свједока.

Претресено је неколико обје-
ката и возила. Том приликом

одузети су предмети који мо-

гу послужити као доказ у да-

љем кривичном поступку -

појаснио је Миладиновић.
До закључења овог броја

"Гласа Српске" ухапшени ни-

су били предати тужилаштву

и није била позната њихова

судбина и идентитет.

САРАДЊА

У оквиру исграге о међу-

народном шверцу кокаина
учествовали су правосуд-

ни органи Италије, Сјевер-

не Македоније, Црне Горе

и БиХ.

Овом акцијом пресјеченје
међународни ланац диле-
ра. Припадници СИПА

имали су улогу да у БиХ

открију дилере који прима-

ју и шверцују кокаин. Порт-

парол агенције Лука

Миладиновић је казао да
њихови припадници наста-

вљају истрагу у сарадњи с

правосудним органима

поменутих земаља с ци-
л>ем документовања кри-

вичног дјела.

У КОНТЕЈНЕРЕ
ИНСТАЛИРАНА

ОПРЕМА ЗА ПРАЋЕЊЕ

ЗДјР
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