
У наставку акције I 1андора слоооде лишене три осоое

______*** _,' Шт*^_______\*^^^№^М__\\\\рШ^__________\*^^^Ш

■^^ПјШ^^Нж^^К Јрч^Н^

Нш€\^^^«^^^1^^^^^К_^иг_^____Н__9Рв
Н______к.ш В 9 ______________^_г_Јј^л ЈЈВ

~^^Ш^^ш ШШ^^^^Ш^. та _\\В-
од -9^^| л^^^м т^Ш~~~~~^Ј^т I40људи ~ Г \~~\М тт ~Ш ~шТ^**&ЛммТ

ФОТО:АРХИВА М ШМ јр «__^__Н ~Ц^АЛ1јШ^^ -

Пали партнери
Ухапшени Рожајац,

Крујези и Шкиљо Н^Д^ ■■ |^| 1##%Р .МТ% 8_1
припадници \^аЖЖ|г| ИиОЛ I 1С1Садиковипеве ■ ■

Добојске ГОУПе а зи^. У 3 нав °ђ ење иницијала, мунжације у УИО Ратко Ко- да буде доступан. То је оно
потврцилаједасуониухапше- вачевић изјавио је да се шеф што је он рекао, а да ли је то

СуМЊИЧе ИХ 30 ни и да С у предати у надле- Царинске испоставе Гради- тачно, ми не знамо - рекао је
ОргаНИЗОВаНИ жност 8ГРА, која јс у сарадњи птка Радован Ђурић из Кнсже- Ковачсвић.
и гКкнлмп/нгш са Тужадаштвом БиХ носилац ва, који је ■ такође избјегао У 5ГРА нису могли да пот-

фИН(ЈНСИЦ_.ки акције "Пандора". Псшицијски хапшење у "Пандори", јавио врдедалијеикоразговараоса
крИМИНОЛ, етужбснипи 8ТРА прсузсли су радницима УИО и рскао да сс Ђурићсм који јс кум ухаптпс-

КООУПИИ.У И их од Граничне пшиције јуче налази на лијечењу у Београ- ног Цвјешновића.
'"' ц I/ поподне, а у току поподнева су ду. У Тужилаштву БиХ у нед-

ЦарИНСКе Преваре, саслуптани у Рсгионалној кан- - Ђурић јс кгасгама рскао јсљу јс потврђсно да јс за Ђу-
Каже ИЗВОО "Гласа деларијибГРАуТузли. и даје путем телефона разго- рићем расписана међународна

р п Извор близак истрази ре- варао са инспекторима 8ГРА. погјерница. Тужилаштво је
као је Тласу Српске" да се ра- Он их је, наводно, питао да ли позвало грађане који имају ин-
ди о припадницима добојске мора да се враш одмах или да формапију о његовом кретањупишу: горан маунага групе _Анеса Саджовића. Са- сачека док не заврши лије- и боражу да о томе обавијес-

д.таипада@д1аз8згзрке.сот диковић, који се предао током чење и они су му само рекли те Тужилаштво, 5ГРА или на-горан ОБРАДОВИЋ ове П0ЛИ ц И ј ске акције, влас- доежнупшицијскустаницу.
догапо@д1аззгрзке.сот НИК ј е ф И р Ме "Екосан" и спо- Чаушевићу, Цвјетановићу

САРАЈЕВО - Грапичпа ви за некрунисаног "краља _. јј/г.- и за још седам особа ухапше-
пагшција БиХ ухапсила је ју- текетила" у БиХ. с инггтпм них У ак Цији "Пандора" Суд
че на подручју Скелана код - Осумњичсни су за орга- * БЈЕКСТВУ и х одрсдио јс јсдномјсссчни
Сребрепице Алмедипа Ро- низовани и финансијски кри- притвор. Они су осумњичени
жајца, Хариса Крујезија и минал, коруппију и царинске ОСУМЊИЧЕНИ за °Р гани зовани криминал,
Нурију Шкиљу који су раније прсварс - кажс наттт саговор- ___^—

____________________
злоупотрсбс службсног пато-

избјегли хапшење у попициј- ник. ___□_______________________________________■ жа ја, стварање монопшисти-
ској акцији "Пандора". Према незваничним ин- Према незваничним ин- чког подожаја на тржишту,

У овој акпији ухапптено јс формацијама Њжајац, Крујези формацијама, акција "Пан- прање новца, пореску утају и
више од 40 особа, међу којима и Шкиљо на тузланско-добој- дора" се нааавља, а противзаконито посредовање.
и бивши директор Управе за ском подручју имају некгаико могућа су и нова хапшења Према наводима Тужилаштва,
индирсктно опорсзивањс приватних фирми тје се, по- јер су осумњичена 54 лица. они су дио криминалне орга-
(УИО) БиХ Кемал Чаушевић ред осталог, баве увозом и про- Истрагом су обухваћена 33 низације која је од 2004, када
и актуелни помоћник дирек- дајом текстила. Једна од њих је спужбеника УИО. Међу је Чаушевић постааљен за ди-
тора УИО у Сектору за цари- и фирма "Манчо" која је вла- њима има цариника, ца- ректора УИО, прилжом увоза
не УИО Здравко Цвјешновић. снишгао Крујезија, а налази се ринских инспектора, шефо- текстила и аутомобила чини-

Полицијски службеник на тржници "Аризона" у Брчко ва царинских испоаава и ли кривична дјсла којима су
Државне агенције за истраге и дистржту. вођасмјена. годишње штетили буџет за ви-
заштиту (8ГРА) Кристина Јо- Начелнж Одјељења за ко- ше од двије милијарде марака.


