
АКЦИЈОМ "СКАЈ" СИПА ЗАДАЛА ВЕЛИКИ УДАРАЦ НАРКО-МАФИЈИ У БиХ И РЕГИОНУ

ШВЕРЦОВАЛИ
СЕДАМ ТОНА
МАРИХУДНЕ
Ухаишено шесшорољуди збоЈ сумње на међународно кријумчарење

ЗРЖАВНА агенција
за истраге и зашти-
ту (СИПА), у акцији

ухапсила је шест
особа због сумње да су уме-
шане у међународно кри-
јумчарење више од седам
тона марихуане.

Како сазнају "Новости",
ухапшени су Ивица Анту-
новић и Иван Цвијановић
из Кисељака, Борислав Ко-
вачевић из Требиња, Ни-

кица Бошковић из Стоца и
Марио и Јурица Велетић из
Метковића. Незванично са-
знајемо да су осумњичени
сарађивали са Сашом Јоки-
ћем, који је недавно ухап-
шен у Црној Гори због уме-
шаности у шверц дроге. Под
истрагом је и због привред-

ног криминала због којег је
Црној Гори нанесена штета
од око 4.000.000 евра.

Портпарол СИПА Лука
Миладиновић каже да је
група осумњичена за орга-
низовани криминал и кри-
јумчарење марихуане.

- Осумњичени се терете за

међународни промет дроге,

односно доводе се у везу са
кријумчарењем најмање се-
дам тона марихуане. Реч је
о дроги која је из Албаније
и Црне Горе, преко БиХ,
шверцована у Хрватску, и
даље у земље Европске уни-
је. У протеклих 20 месеци,
СИПА је, од те количине, у
више акција запленила око

три тоне марихуане - рекао
је Миладиновић.

Он каже да су јуче извр-

шени претреси на четири

локације - у Стоцу, Требињу
и Кисељаку.

- Током акције одузети су
око 250.000 евра у кешу и
одређена количина дроге.

Одузета су три криптована
телефона, више мобилних

телефона, те други пред-

мети и трагови који се могу
довести у везу са кривич-

ним делима - рекао је Ми-
ладиновић.

Извор близак истрази ка-
же да је дрога из Албаније
углавном преузимана у
Подгорици и шверцована

преко границе Црне Горе
и БиХ. По доласку у БиХ

складиштена је у Стоцу.
Ту је препакивана и швер-

цована ка Загребу, те даље
према Немачкој и Пољској.

- За кријумчарење мари-

хуане из Албаније до БиХ

група је наплаћивала 170

евра по килограму, док је
до Хрватске тај износ рас-

тао на 240 евра по килогра-

му - тврди извор из истраге.

- 665 кг марихуане откривено у
камиону са цистерном, дубро-
вачких таблица, у акцији "Петрол
лајн"уНеуму

- 900 кг марихуане заплењено у
акцији "24" у камиону црногор-
ских таблица, пресретнугом у
Крупцу код Источног Сарајева

- 600 кг марихуане откривено у
кутијама са обућом у камиону ко-
ји је пресретнуту Градишци

- 500 кг марихуане одузето у пре-

сретиутом камиону у месту Габе-
лаПоље,кодЧапљине

Акција "Скај" спроводи се
по налогу Тужилаштва БиХ,
чији портпарол Борис Гру-
бешић каже да је овим за-
дат озбиљан ударац струк-
турама нарко-мафије у БиХ

и региону. Појашњава да су
ова хапшења завршне ак-
тивности истраге која је во-
ђена скоро две године.

- За то време докумен-
товано је кријумчарење
великих количина мари-

хуане, најчешће у камион-
ским транспортима. У БиХ

су извршени пресретање и
заплена око три тоне мари-

хуане. Процењује се да су

осумњичени тиме оствари-

ли незакониту имовинску

корист већу од два милио-
на марака - рекао је Грубе-
шић. ■ 0. МАТАВУЉ

[ КАМИ0НИ СА "ШТЕК0ВИМА"
ИЗВ0Р близак истрази каже да је дрога превожена у камионима са
приколицама или хладњачама и цистернама.

- Најчешће су у приколицама имали специјално израђене "штеко-
ве" у којима је дрога скривана. У неколико наврата дрогу су скри-
вали у кутијама с транспортованом робом - каже извор из истраге.
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srijedaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 27
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