
Акција "Волан" Агенције за
истраге и заштиту БиХ

Шест ауто
-мафијаша
украло 100
аутомобила

САРАЈЕВО - Агенција за
истраге и заштшу (СИПА) у
наставку акције "Волан"
ухапсила је шест особа због
сумње да су у посљедњих се-
дам година гпиром БиХ пове-
зани са краћом више од 100
скупоцјених аугомобила ври-
једних више милиона марака.

Њ СИПА су, не огкривају-
ћи идентшет ухапшених, са-
општили да су осумњичени
приведени 13. јула по наре-
дби Тужилаштва БиХ.

- Осумњичени су били чла-
нови организоване крими-
налне групе која је од 2010.
године до данас уз помоћ со-
фистицираног алата и опре-
ме крала аутомобиш у БиХ.
Возила су одвшили и скрива-
ли 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-мафи-
јаши шједина возила враћа-
ли власницима уз откупнину.

- Сваки члан криминалне
групе имао је конкретну уло-
гу и задатке. За обављен ш-
сао сваки од њих је добијао
одрећен проценат од коначне
добити. Осумњичени ће на-
кон испигивања бити преда-
ти Тужилаштву БиХ.
Истрага на документовању
краће возила се наставља -саопштили су из СИПА

У Тужилашгву БиХ су ис-
такли да су осумњичени од-
говорни за највећи број
краћа скупопјених возила на
шдручју Тузланског, Сарајев-
ског, Западно-херцеговачког,
Херцеговачко-неретванског
кангона и Источног Сараје-
ва. - Акцијом је обухваћено 19
особа од којих је девет већ у
пригвору. Дјеловали су у оба
енгшета и за украдена вози-
ла су од власника прво тра-
жили откупнину. Уколико у
томе не би успјели, возила би
кријумчарили и продавали с
лажном документацијом или
у дијеловима у сусједним
земљама - рекли су у Тужи-
лаппву 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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Glas Srpske 15.07.2017 

subotaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 13

Površina: 103 cm2 1 / 1


