
Продавали забрањени
препарат за потенцију
Акцији претходила

вишемјесечна
истрага у

оквиру које је
задокументована

недопуштена
трговина

лијековима
из Индије и

Србије у БиХ
ПИШЕ: ГОРАЛ ОБРАДОВШ-
догапа@д__.__гр8ке.сот

БАЊАЛУКА - Слободап
Ђурђевић и Зоран I Чдало , зва-
1Ш Ћспта, обојица и_ Бш1_шу-
ке, уханшени су у нетак у
акцији Државне агенције за
истраге и заиштгу БиХ (81ЕА)
кодног назива "Камагра".

Акцијаје гажренуга &___> би
била разо!кривена нелегална
тргопина лијешг_ша.

Извор Гшизак истрази ис-
причао је да су сс таблстс '_ама-

гре", које служе за потенцију,
ранијс могле кушпи у апошка-
ма, али да их је Агенттија за ли~
јсковс БиХ повукла са списка
Д13ШЉСНИХ лијекова.- Када јс оријс неколико
мјссепи Агснпија за лијскове и
метицинска среиства БиХ пову-
кла опе габлше, попсћана јс њи-
хова илегална пролаја. Све
чсшћс еу сс у огласима у нови-
нама или путсм ин гсрнста овс
таГпете нутих на продају. Нај-
ЧСШћс СС IV раДИЛО О гЉс№,Ш
које нису биле оригинал па пос-
и)ји опасносг ла (м могле проу-
зроковаш нежељене реакпије -гктјасниојснашизвор.

Према његовим ријечима,
цијсна кутије у којој се налазс
чстари гаолеге, крсћс сс од 25
маракапанаиинс.

У склопу овс акшјс прс^рс-
сени су сганови, аутомобили
ухаппших, као и угоститељски

објскат "\Ус агс по( ап§с1$" у
бањалучком нассљу Врбања,
власншшво Гупала. због сумњс
да је у њему продаван за-
брањсни прспараг Том прили-
ком пронађени су одређени
докази који ће помоћи у даљој
њлрази. Сумња се да су прспа-
рат пршавали и пугем огласа.

Љ.И1|ијеки службсник 1.1-
РА Крисшна Јозић кажс да јс

акциЈИ прсшдала виподсссчна
иетраг а у оквиру којс јс зазоку-
ментована нетрпуппена тргови-
на лијсковима из Индијс и
Србије у БиХ.

Из 8ГРА јс саогашсно да су
ухапшени починили кривична

лјсла организовани криминал,
недопуштена трговина, прои-
зводња и стављањс у промет
производа ш1С1них за лијсчсњс

и злоупотреба положаја или
оаташћсња.

Граничне службе БиХ и
Србијс су пр.еклих псг гавдна
у некшико случајева откриле
швсрп лијекова, мсђу којима јс
најчешћи био препара! за по-
генцију "камагра".

УИО јс у априлу 2013. на
граничном прелазу Пашовића
мос I' код Бијсл-инс заплијснио
840 кушја "камагре" које су биле
намијењене за даљу препродају.

Препара! за полизањс сск-
суалне потенције мушкарпа
"камагра", који производи
фармацсукка кућа "Ајап.а
Р ћапшШи.аГ из Индије, ни-
јс регисчрован, олносно нс мо-
же се продавата ни у БиХ ни у
Србији.

ОПАСНОСТ ПО ЗДРАВЉЕ
Директор Агенције за лијекове за продају и прометовање те
и медицинска средава БиХ је крајем прошле године пову-
Наташа Грубиша рекла једа чен из апотека.
јелијек "камагра" штетан " О н се прописује
по здравље. Ји^Ј^И искључиво уз рецепт и
Додала је да се не зна *^ТИ ШНТ Р 0Л У љекара. То је
мјеао прои- ■*■»_, ЈШ веома опасна супстанца
зводње, због ' _^_ш*тгш^--^. за кардиоваскулар-
чегаАген- _(_ј - _____\\\\\\_Ш "' __________ ни систем уколико

ШкШ^^^^^Шш^^^^^^к није под надзо-
дала са- ром љекара -
гласноа рекла

|| БИОГРАФИЈЕ
ЗОРАН ГУДАЛО ЋЕНТА

Довођен је у везу са више кри-
вичнихдјела.
Хапшен је због сум! _■ е да је
био вођа нарко-групе гаја је
продавала хероин.
Привођен је и због о/туе да
је откупљивао украдено злато

из златара.

СЛОБОДАН ЂУРЂЕВИЋ

Дугогодишњи радник УИО
БиХ.
Његово име спомињало се
201 1 . године. Тадашњи дирек-
торУправе Кемал Чаушевић
најавио је да ће због малвер-
зација с увозом возила у БиХ
смијенити Ђурђевића са мјеаа
шефа царинске испоааве Но-
ви Град.

ЧЕТИРИ ТАБЛЕТЕ
КОШТАЈУ

25 МАРАКА
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