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Podneseno izvješće o više od 2,5
milijuna maraka opranoga novca
Iz SIPA-e ističu kako je navedeni iznos opranog novca samo dio
ukupne svote opranog novca u iznosu od 51,765,502,19 maraka
Pohcijski sluzbenici SIPA-e
podnijeli su dopunu izvješća
o počinjenim kaznenim
djelima protiv 10 flzičkih i
dvanaest pravnih osoba

Ovaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

B. S., Fena

U okviru predmeta kodnog naziva "Zadruga" policijski službenici Državne agencije za istrage i
zaštitu (SIPA) su, kako je to istaknuto u priopćenju, Tužiteljstvu
Sarajevske županije podnijeli
dopunu izvješća o počinjenim
kaznenim djelima.
Policijski službenici SIPA-e su
22. lipnja 2018. godine podnijeli
dopunu izvješća, dabi iz te Državne agencije tek pet dana poslije
pristiglo priopćenje o "nastavku
aktivnosti u predmetu 'Zadruga'"
s informacijama o podnesenoj
dopuni izvješća.

Organizirani kriminal

-

Policijski službenici SIPA-e su
Tužiteljstvu SŽ-a podnijeli dopunu izvješća o počinjenim kaznenim djelima i izvršiteljima, protiv

10 fizičkih i 12 pravnih osoba zbog
postojanja osnove sumnje da su
prijavljene fizičke osobe počinile krivična djela organiziranog
kriminala iz čl. 342. Kaznenog
zakona Federacije BiH u vezi s
kaznenim djelima zloupotrebe položaja ili ovlasti iz čl. 383.
Kaznenog zakona FBiH, pranja
novca iz čl. 272. Kaznenog zakona FBiH, krivotvorenja isprave iz
čl. 373. Kaznenog zakona FBiH i
nedopuštenog korištenja osobnih
podataka iz čl. 193. Kaznenog zakona FBiH, a prijavljene pravne
osobe kazneno djelo pranja novca
u vezi s čl. 128. osnova odgovornosti pravne osobe propisanih
Kaznenim zakonom FBiH stoji
u priopćenju iz Državne agencije
za istrage i zaštitu.

-

Velika imovinska korist
Navode kako su prijavljene fizičke osobe u svojstvu odgovornih
osoba u prijavljenim pravnim subjektima, napodručju Sarajevske
županije i šire, u cilju pribavljanja

protupravne imovinske koristi

velike vrijednosti, svjesno postale članovi organizirane skupine.
Suprotno poreznom zakonodavstvu su s računa prijavljenih pravnih osoba, u čije ime su postupali,
izvukli velike novčane iznose. Na
taj način su organizatori i članovi
te skupine oprali novac i ostvarili
protupravnu imovinsku korist u
ukupnom iznosu od 2,546.806,23
konvertibilne marke te nanijeli
štetu proračunima i izvanproračunskim fondovima u Federaciji
Bosne i Hercegovine navodi se
u priopćenju.
Iz SIPA-e takoder ističu kako je
navedeni iznos opranog novca
samo dio ukupne svote opranog
novca u iznosu od 51,765.502,19
konvertibilnih maraka, koji je
naveden u izvješću o počinjenom
kaznenom djelu i izvršiteljima u
istom predmetu.
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