
ПОСЛЕ ВЛАСНИКА, ПРОФЕСОРА И ПОЛ ИЦАЈАЦА, АКЦИЈА "ПЕРО" ПРОШИРЕНА ИНА ПОСРЕДНИКЕ

ЈОШ 11 УХАПШЕНМХ
ИЗ "ФАБРИКЕ ЗНАЊА
Криминална Јруиа осумњичена за иродајулажнихдиилома

АГЕНЦИЈА за истраге
и заштиту БиХ (СИ-

ПА) ухапсила је 11
особа у наставку акције
"Перо", усмерене на раз-
бијање криминалне групе
осумн.ичене за продају ла-
жних диплома од основне
школе до факултета.

Портпарол СИПА Лука
Миладиновић каже да су
сви ухапшени због сумње
да су починили кривично
дело организовани крими-
нал у вези са кривотворе-

»ем исправа.
- Акција је спроведена на

подручју Бањалуке, Фојнице,

Новог Града, Зенице, Сре-
бренице, Босанске Крупе,
Травника и Бужима. Ухап-
шени се налазе на крими-
налисгичкој обради, након
чега ће бити предати у на-

длежност Тужилаштва УСК

- рекао је Миладиновић.

Акција "Перо” покрену-
та је у новембру прошле
године и досада је ухап-

шено на десетине особа
које су путем Високе ме-

ђународне школе "Цазин"

и Центра за образовање
одраслих ”ВИТА плус”
продавали лажне дипло-
ме. Међу осумњиченима

су бројни политичари,
професори, чак и полициј-
ских службеници, а након
откривања афере "Вити

плус" је одлуком ресорног

министарства привремено
забрањен рад.

- Сада су похапшене осо-
бе који су купцима били

"прва рука", односно по-

средници у наручивању и
изради лажних диплома.
Ради се о људима који су
попут трговачких путника
тражили муштерије и њи-
хове податке достављали
образовној установи, где
су им израђиване лажне
дипломе - каже извор бли-
зак истрази.

У оквиру ове афере не-
давно је у Бихаћу ухапшен
саветник премијера Унско-

санског кантона Мирсад
Топчагић (А-СДА), који је

и бивши министар за пи-
тање бораца у Влади УСК.
Претходно су "пали" шеф
Одсека за дроге МУП УСК
Алага Чаушевић и пред-
седник Клуба посланика
А-СДА у Скупштини УСК

Расим Пајић. Предметом
су обухваћени и бивши де-
легат Дома народа ПБиХ

и генсек странке А-СДА

Адмир Хаџипашић, који
је сувласник "ВИТА плуса"
Цазин, као и Горан Лало-

вић.
Истрагом је прво било

обухваћено 58 физичких
и правних лица, а потом

је проширена на 72, па на

100 особа које се терете за
организовани криминал у

вези са злоупотребама по-
ложаја, примањем мита,

кривотворењем исправа,
прањем новца и утајом по-
реза. На предмету раде чак
четири тужиоца, а група се
терети да је у последњих
пет година проналазила
особе којима су незакони-
то, без одвијања наставног
процеса, за новац приба-
вљала различите сертифи-
кате и дипломе од основне
и средње школе до високо-
школских установа.

- Осумњичени су стекли

вишемилионску корист, а

прибавили су више хиља-
да незаконитих диплома.
Тако су стекли вишемили-
онску корист, а нелегално

стеченим новцем су купо-
вали некретнине како би га
легализовали - саопштено
је раније из Тужилаштва
УСК, наводећи да је са-
мо на порезу буџет ФБиХ

оштећен за око 200.000

КМ. ■ 0. МАТАВУЉ

ЦЕНЕ ДИПЛОМА ДО 25.000 КМ
ПРЕМА подацима из истраге, цене фалсификованих диплома за основ-
ну школу кретале су се од 1.000 КМ до 1.400 КМ, за средњу од 5.000

до 10.000 КМ. Факултетске диломе ллаћане су износима од 15.000

до 25.000 КМ, а најскупље су биле инжењерске дипломе. У првих пет
месеци истраге тужилаштво је успело да документује чак 300 лажних
диплома, а сумња се да је издато више хиљада "лажњака".
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utorakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 26

Površina: 356 cm2 1 / 1


