
СИПА ПРЕТРЕСЛА ИМОВИНУ СИНА ПОТПРЕДСЕДНИКА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА ИЗ ЗАГРЕБА

Извукли милионе из Динама?
ЉУБУШКИ - Припадници

Агенције за истраге и зашти-
ту БиХ (СИПА) у понедељак
су у Љубушком и Томи-
славграду претресли имо-
вину Марија Мамића, сина
Здравка Мамића, извршног
потпредседника фудбалског
клуба Динамо из Загреба.

Из Тужилаштва БиХ
саопштено је да се на по-
дручју Љубушког и Томи-
славграда врше претреси и
узима документација и до-
казни материјал у оквиру
истраге која се води у Хр-
ватској и БиХ против више
особа због кривичних дела
злочиначког удруживања

и злоупотребе поверења
у привредном пословању,
као и прања новца.

Реч је о сложеној
ислрази и трансакција-
ма у вишемилионским

износима, а
: проверава-~~ ју се и фи-
нансијске

трансакције и
иословање осум-

њичених у БиХ - са-
општено је из Тужила-
штва БиХ.

Активности се спро-
воде по налогу Ту-
жилаштва БиХ, а на
основу захтева за ме-

! ђународну правну помоћ,
уз наредбу Суда БиХ. Иначе,

I Хрватско правосуђе терети

Здравка Мамића, његовог
сина и још неколико особа
за извлачење милиона евра
из Динама.

Они су уз кауцију пуште-
ни из притвора средином
децембра прошле године.
Хрватски медији су објави-
ли да су истражиоци бло-
кирали имовину и банковне
рачуне Марија Мамића и
с њим повезаних физич-
ких и правних особа у Бо-
сни и Херцеговини, а реч
је о средствима у износу од
2.559.735 КМ. Мамић у Љу-
бушком има регистровану
фирму под називом "Спор
сервисММ". ■ С.М.

ОТАЦ Здравко Мамић
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TuesdayDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 26

Površina: 128 cm2 1 / 1


