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Акција "Волан" Агенције за
истраге и заштиту БиХ

Шест ауто
-мафијаша
украло 100
аутомобила

-
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САРАЈЕВО Агенција за
истраге и заштшу (СИПА) у
наставку акције "Волан"

ухапсила је шест особа због
сумње да су у посљедњих седам година гпиром БиХ повезани са краћом више од 100
скупоцјених аугомобила вриједних више милиона марака.
Њ СИПА су, не огкривајући идентшет ухапшених, саопштили да су осумњичени
приведени 13. јула по наредби Тужилаштва БиХ.

УКРАДЕНА
ВОЗИЛА

ВРИЈЕДНА
МИЛИОН КМ

-

Осумњичени су били чланови организоване криминалне групе која је од 2010.
године до данас уз помоћ софистицираног алата и опреме крала аутомобиш у БиХ.
Возила су одвшили и скривали на разпичиге локације, а
затим их илегално превозили
преко границе БиХ у Србију,
Хрватску и Црну Гору, гдје
су их продавали цијела или у
дијеловима саопштили су
изСИПА.
Дздаје се да су ауто-мафијаши шједина возила враћали власницима уз откупнину.

-

-

Сваки члан криминалне
групе имао је конкретну улогу и задатке. За обављен шсао сваки од њих је добијао
одрећен проценат од коначне

добити. Осумњичени ће након испигивања бити предаБиХ.
Тужилаштву
ти
Истрага на документовању
краће возила се наставља
саопштили су из СИПА
У Тужилашгву БиХ су истакли да су осумњичени одговорни за највећи број
краћа скупопјених возила на
шдручју Тузланског, Сарајевског, Западно-херцеговачког,
Херцеговачко-неретванског
кангона и Источног Сарајева.
Акцијом је обухваћено 19
особа од којих је девет већ у
пригвору. Дјеловали су у оба
енгшета и за украдена возила су од власника прво тражили откупнину. Уколико у
томе не би успјели, возила би
кријумчарили и продавали с
лажном документацијом или
у дијеловима у сусједним
земљама - рекли су у Тужилаппву БиХ.
Акција "Вшан" зашчела је
у маргу када су ухапшене три
особе које се доводе у везу са
краћом возила.
Н.Т.
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