51РА обавила претресе у Бањалуци, Лакташима и Приједору
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ци Државпе агепције за истраге и заштиту (81РА)
иретресли су јуче, у оквиру
акције "Пинк", објекте на нет
локација у Бањалуци, Лакташима и Приједору, у склопу
истраге пгеерца наоружања
из ВиХ у Француску, а саслутапојсипсколикосвјсдока.
"Глас Српске" сазнаје да су

претресени објекти које су у
Српској користили Бањалучани Ненад Радинковић, Владимир Пепић, Зоран Јовановић и
Данка Мариншвић, 1е Мирко
Бакић из Приједора, који су
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саговорник "Гласа Српске"
близак исгрази.
У саопшЈсњу 31РА навсдсно јс само да су, у оквиру прсд-
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жање међународне правне ш-

моћи Вишег суда у Паризу.
Претреси се обављају ради документовања кривичног
ДЈ сла организовани криминал
у всзи са кривичним дјелом
неоаташћени промет оружјсм
и војном опрсмом тс произво1има лво ) не употребе, које је
'на
територији БиХ и Француске починила организована
криминална група навелено
Ј е У саопшгењу 5Ш4.
Француска полиција је 9.
априла 2013. гццине у француском градЈ Тонес, на сјсверу
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париског рсгиона, заплијенила всћсксшичинс аутоматских
пуптака, пиштоља и муницигс.
кок су. у скривеним претинпима, V аутомооилу прокритаиаЕ* 116 из
У ФР ан ЧУ ск У те
слободе лишила Радинковића,

Пепића, Јовановића, Маринковићеву и Бакића. Пронађсно
наоружањс било јс намијсњсно криминалним групама

из Париза, у департманима

Сена Сен Дени и Долини
Оазе те на пцдручју Марсеља и
Корзике. Истрага је почела у
октобру 2012. године по налогу париског суда. 0 жривсно јс
да су Радинковић, Пспић, Јовановић и Бакић у Француску

кријумчарили оружје заостало
из рата у БиХ, а Маринковићева им је служила као параван.

Радинковић је у РС неправоснажно осуђен на четири
године затвора због изазивања
саобраћајне нссрсћс у којој јс
2011. годинс поги21. августа
,г
н\о Никола пуровић (21) из
Бањалуке, а тетпко повриеђен
његов суграђанин Борис Клечина (31).>
З а Пепића се зна да ]е
■,■

учествовао у пуцњави 14. маја
2008. године у велнес центру
"Фортуна" у бањалучком нассљу Жугс зградс, када је
рањсн у кољсно.

