
У АКЦИЈИ "ВОЛАН" ИНСПЕКТОРИ АГЕНЦИЈЕ БиХСИПАУХАПСИЛИ ШЕСТ ЧЛАНОВА АУТО-МАФИЈЕ

УКРАЛИ
ОК010Ф
ВОЗИЛА
Груиа се иоред крађа шереши за кријумчарење возила у земље реЈиона

ИНСПЕКТОРИ Држав-
не агенције за истраге

и заштиту БиХ (СИ-
ПА) у наставку акције "Во-
лан" ухапсили су шест особа
осумњичених за организова-
ни криминал и умешаносту
крађу најмање 100 возила,
вредних више милиона ма-
рака.

Група је поред крађа
осумњичена за кријумча-
рење возила у земље реги-
она, те за изнуде новца од
власника возила којима су
масно наплаћивали да би
им вратили украдени ауто-
мобил. Акција је спроведена
по налогу Тужилаштва БиХ.

- Истрагом је утврђено
да су украдене аутомобиле
одвозили и скривали на ра-
зличите локације. Затим су
их пребацивали преко гра-
нице избегавајући царинске
и граничне контроле, након

чега су возила или њихове
делове продавали у Србији,
Хрватској, Црној Гори и ши-
ре или су их за новац враћа-
ли власницима у БиХ - саоп-
штилаје СИПА.

У саопштењу се наводи да

Је сваки члан ове криминал-
не фупе имао тачно одређе-
ну улогу или задатке, за шта
је добијао одређени проце-
нат новца од коначне добити.- Прикупљени су докази
који указују да су осумњи-

чени повезани са крађом
више од 100 возила - наводе
уСИПА.

Борис Грубешић, портпа-
рол Тужилаштва БиХ, каже
да су у акцији "Волан" раз-
откривене четири органи-

зоване криминалне групе
! ауто-мафије са подручја Са-
ј рајева, Источног Сарајева иI западне Херцеговине.

[ - Према оперативним по-
дацима и доказима, осум-
њичени су одговорни за нај-

већи број крађа скупоцених
возила у кантонима Сараје-
во, Тузла, Херцеговачко-не-
ретванском и Западнохерце-
говачком кантону - рекао је
Грубешић.

Он појашњава да је до
сада разоткривено укупно
19 чланова ауто-мафије, од
чега се н>их девет одраније
налази у притвору. Даље ак-
тивности су, како појашња-
ва, усмерене на откривање
и процесуирање носилаца
ауто-криминала у БиХ.- Осумњичени су деловали
у оба ентитета и након крађе
за возила су тражили откуп.
Уколико не дође до откупа,
возила су кријумчарили у су-
седне земље и продавали их
са кривотвореном докумен-
тацијом или би их секли и у
деловима продавали широм
БиХ - каже Грубешић.Н

О.МАТАВУЉ

НА УДАРУ ВЛАСНИЦИ "ФОЛКСВАГЕНА" ,
ПРЕМА статистичким подацима у БиХ се годишње украде између

1 .1 00 и 1 .400 возила. Више од половине украде се у Кантоиу Сараје-
во, где је и регистрован највећи број четворочкаша. На мети ауто-
мафије најчешће су возила немачких произвођача, чак 80 одсто. По
крађама предњачи "фолскваген" са око 60 одсто украдених возила,
а следе их "ауди", "шкода" "БМВ" и "мерцедес", док сви остали про-
извођачи возила не заузимају више од 20 одсто те црне статистике.
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subotaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 28

Površina: 237 cm2 1 / 1


