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Лпвпп Т\/1Сић и чном Сарајспу су прсгресснс ■Ј^^^^^^^^^^^И^^^^К^^-<в1'** н ~~ 1^^И^^^^^^^^^^^^ Ј
■7 , Л . Припадници 21РА и раније двије локације. Једна од њих је [^^^^^^^^^^Н^^^Н^^^кЏеМШ ШфИЈе суухапсиливишеособа рачуноводстаенафирма,адру- |^^^^^^^^^Н^^^^^^^В'

због прили- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^^^^_____Ш'к._^^шт^^^^^^^^^&ком информшшјама, Ш^^^^^^________________т_\_^________________\,
догапо@д1аззгрзке.сот Том лриликомухапшени сувласнигп ту Шкријс.
,м |,к\ Ц1М\!1 1 су оштетили буиет за ви- Акпија спровсдсна по ф^_^_Вв^В1^—^—^В—^—^—^—^—^ВМ—\ Г^ЈШ—^——^2ШШ^—^—^—^Т^^Шд1аггг@1ео1.пе( ше стотино милиона ма- налогу Тужилаштва БиХ. У |Н^^^Н|^^И^^^^^^^^^^^^Р^^1§ш|^^^ЕвббвР1^^^Е^0^'

Р ага - Извор близак н^ј је учествовало више десе- јк^^^ВН|^^^^^^^В^^^^^^. ,Р^САРУЕВО - У шшнциј- истрази испричао је да су гина патапијеких слвкбсника Ц_^_Ш^^^—^—^—^^^—^—^—Ш'' ''" ' '■ ~_^В_ШВ1
ској акццји Цокср јучсје 0 ни приликом увоза тек- Државнс агснцијс з"а истрагс ЈНШГ ~~Ш~г В_\\\\\\\\\\\\\_Г ■ к^^^^^^ухапшено нет особа ос- стила из Кине наводили да и запкшу БиХ (8ТВА) и Упра- /ЛШЕЗЈ^. ~т> __Ш т№__^__\\\\\г __ /умњичених да су шреским се увози роба знатно везаивдирскгноопорезивањс (мМЕкј^, _,^~~~Ш . -^ 'А^Г Ухопшвм мрвли

више стотина хшкада мара- не, а приликом вагања у организовани криминал, па- иНиШа*!* ■-^"^"'^ -'
'
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ка, потврђено је у Тужилаш- службене забиљешке су ринске преваре. криј\<мча- 2? -- - у^^_ — ■-_ -~-^ЈЕ<# .<<■■*.

твуБиХ. уносили по неколико п^а рсњс, порсскс угајс или или других облика користи, посредовање и злоупотребу у БиХ починили велики број
Како сазнајсмо, ухашпсни мању килажу од стварне. преваре, примање поклона давање дара, прогавзакенито службеног положаја или кривичних дјела и тимесу Адин и Азра Субашић, овлашћења. оштетили бшет за више сто-

Ипана Миличспић, Дапор Ту- <,^^^^^^ТТТГП Ј -1 1 > 1 1 1 Г 1 1Ј > 1 ' Л ИТТТГИ^^^^^^И ™а хиљада марака - рсчено
кић и Џемал Шкрије. Ријеч је

ттМ1 јс V КГРА. У акцији, порсд
углавном о лицима која су ПРЕГРЕСИ V припатника 51РА и УИОнастањена у Сарајеву. Према САДИКОВИЋ ; КАРИЋ | ФЕНИКС" ЧЕЛИНЦУ, у-Јссповалс су'и полипијс Рс-
нсзваничним информацијама, ; У полицијсшј акцији под нази- : Због царинских превара прили- г^ САРАЈЕВУ И публике Српске и Кантона
мсђу ухапгасним има и припа- међу на|познати|им ухапше- : в0 „ ■Мастер" полиција је ухап- ; ком увоза кинеске робе среди- ИСТОЧНОМ Сарајева. те Гранична шши-
дникаУИО. нимзоогмалверзашчапри- ; сила Сединета Карића и : ном септембра прошпе године САРАЈЕВУ пијаБиХ.

У склопу акнијс пшинија ликом увоза текстила из ; ње гових осам сарадника због I )та пшени су власници бањалу- Сви ухапшсни су спровс-
је претресн девет објеката на кине У ћиА 1е Ане^ ■. ке до 0/ утз0К ттае : чких шпвцИ11>| |а ■ф енЖ с' Јован дсни V 81РА, а послијс крими-
подручју Сарајева, Исгочног вић, тоздот као Цор кинес- ; ро б е оштетили буоет за више ; Дивић и 'Култ" Миленко Мандић. - Чланопи овс организо- налисгичкс обрадс, уз
Сарајспа и Чатишш, апрсгрс- Р : милиона марака. Том прили- : Ухапшенису ивласникфирмеиз нане криминалне групе извјештај о почињеном кри-ссни су станови, пословни У" 1е ухопшен у септемору -; то мухапшенојеивишеслу ; Баиллуке која се бави увозом сумњичс сс да су у периоду од пичном дјслу, бићс спропсдс-
просгори и аугомобили. Том године зоог суш,е да | жбеника УИО који су били на ; мнеске робе Броне Родић и 2012. до 2014. гшине прили- ни у Тужилаштво БиХ, које
приликом изузсга су одрсђсни ]е оштетио Руиет за најмање | ру коеоде ћ ИМ позицијамо због ; власник багшлучке превозничке ком конгсјнсрског увоза тск- ћс донијеги одлуку о пријсд-
предмети шји ће послужити ЈЦЏ милиона марака. ; примања мита. ; фирме Санел Бабић. с галнс и другс робе из Кинс логу приторазањих.


