
51 РА у првих девет мјесеци 201 3. пријавила 291 особу због финансијског криминала

Штета од утаЈа и
превара 17 милиона

Нфаступљеније
кривично дјело

било пореска
утаја или превара,

а које је
евидентирано
у 33 или 28,2

одсто укупно
откривених и
пријављених

кривичних дјела
ове врсте,

казали у 51РА
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САРАЈЕВО - Порсскс
утаје, нреваре и други обпи-
ци финаисцјског криминала
оштстили су буџете БиХ, 1 _-

публикс Српске и ФБиХ у де-
нет мјесеци оне годиие за
17,1 милион марака, показују
подаци Државнс агснцијс за
истраге и заштиту (81РА)
БиХ. - На основу извјеппаја ко-
јс јс 51РА поднијела у ово.м пс-
риоду, због постојања основа

сумњс да су почињсна криви-
чна дјела финансијског крим-
инала, угврђсно јс да су
буџеги у БиХ оппсћени за
износ сц 17.162.889 марака -

рекли су "Гласу Српске" у 51-
РА.

У овој обласги кримина-
ла 31РА је ратила на 138 ис-

гражних предмета, а због
постојања основа сумње да су
починили криви чна дјсла
прогив 291 особе поднесени
су извјепггаји и допуне извје-
ттаја.- Од овог броја 76 је пра-
вних липа, а стободс јс лишс-
но 70 особа - истакли су из
81РА и додали да је најзас-
туп.гсније кривично дјсло би-
ло порсска угаја или прсвара.
којс јс свиденшрано у 33 или
28,2 одсто укупно откривених
и пријав_ени.. криоичних дје-

ла ове врсте.

У 51 РА су истакли да су у
области организованог крим-
инала радили на 64 истражна
предмеш, '1- поднијели извје-
шгаје и допуне извјешгаја ко-
јима су пријаагснс укупно 333
особе.- Од овог броја при-
јављено јс 46 правних особа
због постојања основа сумње

да су починили кривична дје-
ла у области организованог
криминала - казали су у 81 РА
и додали да се извјеппаји и

допуне извјешгаја односс на
кривична дјела организова-

Н 0 г
к р и м и -
нала у осзи са
финансијским криминалом,
неовлашћеним прометом
опојнс дроге, оружја и војнс
опремс, трговином људима,
фалсификовањем новца...

Због сумњс на проме.
опојнс дрогс поднсссни су
извјеппаји про.ш 118 особа,
а због 1сроризма и неовлаш-
ћснс гргопинс оружјсм и гн.ј-
ном опремом прогив 40
особа.

У вези са кривичним дје-

лима трговинс ллдима, 81РА
је пријавида 49 особа.

Предсједавајући Заједни-
чке комисије за одбрану и без-
бједност Парламснта БиХ
Дутианка Мајкић рекла је да
се мора видјега који еу кч ра-
злози због којих су буисти
оигтећени.- Мора се разјаснити и да-
ги одговор на пигањс ко су и
г.тјс су они који су криви пгго
се буџети не пуне на начин
како је то прсдвиђсно - исга-
кла јс Мајкићева.

>МАЈКИЋ:ИМЕНОВАТИ
КРИВЦЕ ЗА

ОШТЕЋЕЊЕ БУЏЕТА

АУТОРСКА
ПРАВА

5!РА јеу еези со криви-
чним дјелима злоупотребе
а\торских права и оаа-
лим кривичним дјелима
радила на 90 предмета.- Поднесено је 35 извје-
штаја и допуна извјештаја
против 76 особа, због
постојања основа сумње
да су починили кривична
дјела - иаакли су у овој
агенцији.

333
особе прирвљене због

организованог криминала

118
особа прирвљено због

трговине дрогом

40
особа пријављено због

тероризма и трговине оружјем
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