
У акцији "Пелегрино" ухапшени шеф и инспектор у Служби
за послове са странцима у Мостару и још три особе

Странцима
узимали новац
да среде папире
Осумњичени странцима често намјерно компликовали процедуре додјеле
боравишне и радне дозволе да би им потом тражили новац да све убрзају
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МОСТАР - Шсф тсренс-
ког цснтра Спужбе за посло-
ве са странцима БиХ у
Мостару Борис Корцић, инс-
псктор за страпцс у овом
цснтру Јосип Квесић и јопт
три псобе ухашпени су јуче у
акцији "Пелегрино" због
сумње да су од страпих
држављапа изпудили всћс
ки ш чм М1' новца.

У акцији коју је спровела
Државна агенција за истраге
и заштиту (31РА) ухапшени су
и Лука Кобрс. Влатта Пуљић
и Ана Милићевић.

81РА јс саоппттила да јс
акттија спроведена на подручју
Мостара, Чипука и Широког
Бријега по налогу Тужилаш-
тва БиХ. Током акпије претре-
сено је дссет локапија на
птирем пшручју Мосгара, Мс-
ђугорја и Херцеговине.

У Тужилаштву наводе да
су осумњичени кривична дјела
починили приликом рсгули-
сања боравка и радног статуеа
страних држављана у БиХ.
Према ријечима извора блис-
ког истрази, они су странци-
ма, утлавном Италијанима, на
подручју Хсрцеговине тражи-

ли од неколжо хиљада до не-
колико десетина хиљада
марака како би им обезбије-

дили радне дозвше и право на
боравиштс.- Они су најчешћс новац
изнуђивали од странаца који
су кршили имиграционе про-
писе, али и од оних који имају
уредну документапију за бора-
виште. Тражили су им новац
како би им што лакше и брже
обсзбијсдили боравиптте, доз-
вше за рад, али и оно што су
по закону они већ имали пра-
во. Узимали су им и новац "да

би им проглсдали кроз прстс
за нсправилности" - рскао јс
извор Тласа".

Ддаао је да су осумњичени
странпима често намјерно
компликовали пропедуре дод-
јелс боравиптнс и радне дозво-
ле да би им потом тражили
новац да "свс убрзају".

Милићевићева и
Пуљићева биле су посредни-
це у изнудама, а највише из-
нуда починили су на подручју

Међугорја.
У Служби за послове са

странцима БиХ су потврдили
да су ухапптсна тдахова два ра-
дника, али нису жељели да
потврде њжов идентитет. Ди-
ректор ове службе Драган
Мсктттћ јс казао да су они још
прије пет мјесеци уочили да
постоји могућност да њжови
раднитти чинс кривична дјела.

- Одмах смо покрснули
контролу и њихово праћење
како бисмо се увјерили да чи-
не кривична дјела. Када смо
били сигурни обавијестили
смо 81РА - казао је Мектић.

Додао јс да нс желе да
скривају своје проблеме и да
ће и убудуће пријављивати и
кажњавапт радникс који чинс
кривична дјела.

У Тужилаштву БиХ су ка-
зали да ће поступајући тужи-
лац у законском року
испитати осумњичене и након
тога ће одлучити хоће ли пре-
ма Суду БиХ упутити захтјев
за одређивање притвора.

СЛУЖБА
ПРИЈАВИЛА

СВОЈЕ
РАДНИКЕ

Кривична дјела
за која су
осумњичени
■ Организовани криминал
■ Злоупотреба службеног
положаја и овлашћења
■ Изнуда

СТРАНЦИ
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Према подацима Службе
за послове са аранцима у
БиХ је у од јануара до но-
вембра 2013. године би-

ло пријављено више од
1 0.000 араних

држављана, од којих је за
8.431 одобрен привреме-
ни, а за оаале аални бо-
равак.

У иаом периоду одлукама
Службе отказано је гоао-
примаво у БиХ за више од
800 аранихдржављана, а
у Имиграционом центру
боравило је 21 4 илегалних
миграната.

УХАПШЕНИ
■ Борис КОРДИЋ (36) - шеф теренског центра
■ Јосип КВЕСИЋ (24) - инспектор за странце
■ Влатка ПУЉИЋ (27) - посредник
■ Ана МИЛИЋЕВИЋ (25) - посредник
■ Лука КОБРЕ (45) - држављанин Италије
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