
У акцији "Делта" ухапшено 26 осумњичених за шверц цигарета

Трагови дуванске мафије воде до Херцеговине
САРАЈЕВО - Полиција

'грага за мушкарцем из Хер-

цеговине којег сумњиче да је
организатор криминалне
групе која је шверцом дувана

и дуванских производа оште-

тила буџст за око 36 милио-

на марака, незванично
сазнаје "Глас Српске".

Наводнп је ријеч о позна-

том бизнисмену за којим ће
бити расписана и потјерни-

ца. Према незвапичпим ии-

формацијама, припадници
Агенције за истраге и зашти-

чу (СИПА) трагају за још три
особе које су недоступне по-

лицији јер се налазе изван
БиХ.

У СИПА су казали да су у
уторак претресена 32 стам-

бена и пословна објекта, на-

кон чега је ухапшено 26
особа осумњичених за шверц

дуваиа и дуванских произво-
да, као и за прање новца. Они

су, уз сагласност тужиоца, пу-
штени на слободу.

- Одузете су три машине

за сјечење дувана, осам руч-
них машипица за мотањс ци-
гарета, око 14.000 кутија

цигарета и око 35.720 ринфу-
зних цигарета - казали су у

СИПА и додали да је одузето
и 37 мобилних телефона,

шест дигиталних вага, већа
количина дувана за пушење,

дувана у листу и резаног, пе-

чат фирмс, новац, двије а)то-

матске пушке, 134 метка и

шесг оквира те одређена ио-

словнадокументација.

Акција "Делта" реализо-
вана је но наредпи Суда и Ту-
жилаштва БиХ, а претреси су

извршени у Брчком, Обудов-
цу, Бијељини, Тузли, Сребре-

нику, Живиницама, Сарајеву,
Зеници, Травнику, Новом

Травнику, Витезу, Ппсушју,
Грудама, Љубушком, Моста-
ру и Томиславграду.

Спровели су је припадни-
ци СИПА заједно са Управом

за индиректно опорезивање,
министаретвима унугра-
шњих послова Републике
Српске, Херцеговачко-нере-
тванског кантона, Западно-
хсрцсговачког, Тузлапског,

Зеничко-добојског, Средњо-
босанског и Кантона Сарајево

и Полиције Брчко диегрикта.
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četvrtakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 10

Površina: 106 cm2 1 / 1


