
Бивши тренер Динама ухапшен у Међугорју

ЛЛамић чека одлуку о
изручивању Хрватској

МЕЂУГОРЈЕ - Бивши тре-

нер фудбалског клуба Дина-
мо Зоран Мамић ухапшен је

јуче у Међугорју по потјерни-

ци Интерпола, а он је осуђен
уХрватској на четири године
и осам мјесеци затвора због

извлачења новца из клуба,
потврђено је "Гласу Српске".

Њега су ухапсили при-

падници Агенције за истраге

и заштиту (СИПА). Из СИПА

су, не откривајући идентитет
ухапшеног, саопштили да суу
Међугорју ухапсили особу за

коју је била расписана међу-
народна Интерполова потјер-

ница, након што се није јавио

на издржавање казне у Реме-

тинцу.
- Међународну потјерни-

цу расписао је Интерпол За-

греб с циљем хапшења и

изручења наведене особе у

Хрватску због извршења кри-

вичне пресуде Врховног суда
Републике Хрватске - саоп-

штилајеСИПА.

Након криминалистичке
обраде, Мамић је предат Суду
БиХ, гдје је одржано рочиште

за његову екстрадицију Хр-
ватској. До закључења овог

броја "Гласа Српске" одлука
нијебила донесена.

Суд БиХ одредио му је

мјере забране, одузео доку-

мента и наложио јављање по-

лицији једном седмично.
Мамић је правоснажно

осуђен на четири године и

осам мјесеци затвора због

кривичних дјела злоупотре-
ба положаја и овлаштења, да-
вања мита и злоупотребе

повјерења у економском по-

словању. Он је тражио, попут
брата Здравка, да казну слу-

жи у БиХ, у коју је стигао у

априлу 2021.

ПРАВОСНАЖНО
ОСУђЕН НА ЧЕТИРИ

ГОДИНЕ И ОСАМ
МЈЕСЕЦИ ЗАТВОРА

Како сазнајемо, у Сараје-

во је стигао и његов брат
Здравко Мамић, који је тако-

ђе бјегунац од хрватског
правосуђа и живи у БиХ. Он

је за федералне медије казао

да је привођење његовог

брата "очекивана и нормал-

на ситуација", с обзиром на

то да је Хрватска за обоји-
цом расписала потјернице,

али да очекује Зораново пу-

штање на слободу како би се

заједно вратили у Херцего-

вину.
Н.Р.
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Glas Srpske 20.05.2021 

četvrtakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 10

Površina: 97 cm2 1 / 1


