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Власник бањалучке пицерије "Дел капо" Милан Иванковић, који је ухапшен због сумње
да се бавио трговином људима ради вршења
проаитуције и нелегалним организовањем
игара на фећу, склопио је са Специјалним
тужилаштвом РС споразум о признању крив-

менди, један од во-

дећих нарко-босова
на Балкану. Тужилаштво БиХ затражиизручење.
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Вијеће народа и Нородна скупштина РС
усвојили оаавку кабинета Александра Џомбића, а предсједник РС Милорад Додик за
мандатара за сааав нове владе предложио

___________^_Г

,«&■

__

тш^

Предсједник РС Милорад Додик упутио писмо главном специјалном тужиоцу РС Миодрагу Бајићу у којем од њега трожи до буде
извршена ревизија свих приватизација у
Српској, као и ревизија приватизације Робне
куће "Боска" у Бањалуци.
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НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ДОГАЂАЈИ
УБиХУ2013. ГОДИНИ
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И ешењем Основног судо
У Бањалуци блокирана му
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Шмитрана због

пописи

имовина
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пола милиона мороко.
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Жељка

Владе
Ср(|^:ке

хапшења

преузелаЈе дужноа од

претходног
злоупотреба службеног положаја или
овпашћењо и примоње ми-
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Припадници МУП-о Републике Српске, Пореске упрове и других контролних органа
ушли у просторије Фабрике глинице
у Зворнику и изузели пословну
ради

утврђивоња

Влада РС донијела Уредбу којом се утврђује начин одређивања јединственог
матичног броја грађона у РС, чиме је
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и шест нових

министаро.

ГОДИНА КОЈА ЈЕ ИЗА НАС ОСТАЋЕ УПАМЋЕНА ПО ПОЧЕТКУ
ГРАДЊЕ "ЈУЖНОГ ТОКА", ПРВОМ ПОПИСУ ПОСЛИЈЕ 20 ГОДИНА,
АЛИ И ПО БРОЈНИМ АФЕРАМА, ПРЕСУДАМА И ХАПШЕЊИМА
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проблем
која због непостојање ЈМБ-а нису могла да имају
здравствену књижицу, пасош и остала до-

кумента због блокада у Парломенту БиХ.
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Предсједник РС Милорад Додик свједочио
у Хашком трибуналу на суђењу бившем
предсједнику Српске Радовону Караиићу.
Додик натасио да је зо рат у БиХ крив оснивоч и лидер СДД Алија Изетбеговић.

Ухопшен предсједник ФБиХ Живко Будимир, осумњичен да |е примао мито прили-

ком помиловања осуђеника.

Апександра Џомби0
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Жељку Цвијановић.
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вима држава и владо
,|
држава чланица ЕУ у *-ЛЈ«.Гл№_&7 К_ШмјШ^
кс^№1 је упозорио » да
Света архиј^зејски сабор 0>пае правоспаје обиљежавоње 2014. године, односно стовне цркве потврдио је одлуку Синода СПЦ
годишњице Сарајеваоог атентата, нови покукојом је владика зворничко-тузлански Василшај ми|ењања иаорије.
и је коночно и трајно разријешен дужноаи
упровљања овом епархијом.
У селу Јоховац означен почетак радова на
дионици аутопута Бањалука Добој, од ДоПочело бушење прве иаражне нафтне бубоја до Прнлвора.
шотине у Обудовцу код Шамца.

ице ко ј И м је осуђен на шеа мјесеци затвора
и да врати противправно аечену кориа од
око 1 30.000 марака.
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Тужилаштво БиХ обавијеаило је МУП РС о
доношењу наредбе о неспровођењу истроге
против 455 лица за ратне злочине почињене
у логорима "Силос", Основној школи "9. мај",
"Крупа", "Игман", "Храсница", а у којима су
арадала лица српске националности.
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зграде институција БиХ због
неусвајањо зокона о ЈМБ-у прерасли у
политичке демонстрације. Посланици и
стране делегације остали блокирани у
згроди Порламенто БиХ.
-■""

Потписона Мапа пута за изградњу једног
крока гасоеодо "Јужни ток" кроз Српску. Делегација "Гаспрома" обишла трасу гасовода
и потенцијалне локације за термоенергетске
објекте.
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Шемсудин Мехмедовић, посланик у Парламенту БиХ и члан СДА, ухапшен је због основане сумње да је починио ратне злочине
против српског становништва на подручју
Тешња.
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еијеће Суда БиХ укинупо првостепену пресуду којом је терориста Мевлид
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Лидери политичких партија договорили су се-у Бриселу о принцилима за
спровођење одлуке Европског суда за
људска права у случају "Сејдић и Финци", према којима ће чланови Предсједништва БиХ бити бирони директно
један из Републике Српске, а два из
ФБиХ. Коначно рјешење ипак није
пронађено.
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Јашаревић
на
годино затвора
због терористичког налода на Амбасаду
суђење.
САД и наложило ново

вић против БиХ" којом је угврђено да Суд БиХ
није могао ретрооктивно примјењивати Кривични закон из 2003. године.

РС постола власник 99,95 одсто акција Балкан инвестмент банке, која је постола Банка
Српске.

жном суду на четири године и шест мјесеци
затвора због "прања" новца зарађаног продајом дроге норко-боса Дарка Шарића.

Владо РС поднијела је Тужилаштву БиХ кривичну пријаву против Емира Суљагића и коолиције "1 . март" због говоро мржње.
Европски суд за људска права у Стразбуру
донио одлуку у опучоју "Мактоуф и Дамјано-

"Поште Српске" пустиле
марку "70 година Гласо".
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Полиција Зеничко-добојског камтона, у са-

радњи са припадницима 51РА, пронашла је у
општини Тешањ око 500 граната за топове.
У 51РА рекли до се ово оружје доводи у везу
са оиим које је у акцији "Тешањ" пронађено у
јулу, такође на територији те општине.
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Поднесен извјештај против извршног директора Сектора
за јавне нобавке у ФЗО РС Раде Благојевића и још четири
лица због сумње да су фалсификовали документацију како
би приказивали
су ортопедска помагала која су набављали и уграђивали'паци|ентима оригинална, иако то
нису
Тужипаштво БиХ подигпо оптужницу против 32 особе у
предмету против Дарка-Елеза и других који се терете
за убиства
нека од најтежих кривичних дјела организовоног криминола почињена у протеклих десет година
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Због злоупотреба у МУП-у против званичника МУП-а Миловано Ђурића и Милано Скробоње, као и против јрш три пица, поднесен извјештај Специјалном тужилаштву РС јер су
за више

у продају
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Новоизграђени пут преко превоја Чемерно на магистралном путу Фоча Гацко свечано пуштен у саобраћај.

оштетили

'"■

У БиХ су на октобарском попису аановништва пописане 3.791 .622 особе, од којих се
1 .326.99 1 налази у Српској, 2.37 1 .603 у
ФБиХ, а 93.028 у Брчко диарикту, показали су прелиминарни резултати.
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Заваривањем првог споја цијеви на гасоводу
Шајкашу код Новог Сада озваничен је почетак изгродње дионице "Јужног тока" кроз
Србију, чији ђе један крак ићи према РС.

у

Тужилоц Посебног одјељења за организовани криминал и корупцију Тужилоштва БиХ по-

дигао је оптужницу против предсједника
ФБиХ Живка Будимира и |ош шеа особа због
злоупотреба службеног положаја и примања
мита. Суд БиХ лр_огласио се ненадпежним за
овај премет.
'

Петорица чланова злочиначке оргонизације
која је починила више свирепих убиаава и
оружаних пљачки, шверцовала дрогу и оружје и бавило се изнудама и прањем новца
осуђени су у Суду БиХ на укупно 100 година
затвора, а вођа Зијад Турковић добио је 40
година робије.

Великан српске књижевноаи, академик Матија Бећковић, свечано је испред храма посвећеног Светом цару Лазару и косовским
мученицима у Андрићграду открио споменик
владики и великом црногорском пјеснику Петру Другом Петровићу Његошу.

ДЕЦЕМБАР
Авион "Ер Србије" слетио је на бањалучки"
аеродром, чиме је званично отворена авиолинија Београд

.

поднијела је Специјалном тужилаштву РС два
извјештаја о почињеном кривичном дјелу против петоро држављана Литваније који су били
на челним позицијама у предузећима повезаним са Фабриком гпинице "Бирач" из Зворника због низа злоупотреба и малверзација.

Раскинута Платформа о заједничком дјеловању СНСД-а и СДС-а у институцијама
БиХ, СНСД затражио смјену кадрова
СДС-а у Савјету министара БиХ и Парла-

у протеклој години у многим
облоаима, иаакли су предсједници РС и Србије Милорад Додик и Томислав
'
Николић послије сједнице
ш
Савјета за сарадњу СрбиЈ
је и Српске у Београду.
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Орден часги са злотним зрацима. Предузеће

_

,

_

удну наплату пореза на непокретноаи пљенидбом имовине од
физичких и правних лица, а на мети
инспектора нашле су се куће, аутомобили и друга имовина.

Сарадња Србије и Републике
СР пске значајно је унапријеђена

НОВЕМБАР

градо.
Свечаном академијом у Банском двору у
Бањалуци обиљежено 70 годино "Глоса
Српске". Предсједник РС Милорад Додик
уручио је представницима "Гласа Српске"

_^^^^^^к

нипулације подацима.

Почела ексхумација масовне гробнице на
сарајевској градској депонији у Бућа потоку,
за коју се вјерује да крије посмртне остатке
великог броја убијених Срба.

Први потпредсједник Владе Србије Александор Вучић посјетио Андрићград у Вишеграду,
гдје му је Емир Кустурица уручио кључеве

->АПореаа управа РС почела је прин-

Више хиљода пописивача у БиХ кренуло је у "лов" на податке о аановништву, домаћинствима и аановима.
Попис, који је први послије 20 година,
обиљежили су бројни проблеми и ма-

Зоран Ћопић осуђен је у бањалучком Окру-

Његово преосвештенство епископ зворничко-тузлански Хризостом уведен у трон у Саборном храму у Тузли.
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менту БиХ.
Централна обавјештајана агенција (С1А) САД скинула је ознаку тајности са
300 докумената о ратуу бившој југоспавији,
са посебним акцентом на БиХ.

- Бањалука.

51РА је поднијела Тужилаштву БиХ извјештај
против девет особа, међу којима је и посланик СДА у Парламенту БиХ Шемсудин Мехмедовиђ, због скривања велике
количине наоружања у Тешњу.
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Инспектори Управе криминалиаичке полиције

МУП-а РС привели су у акцији "Лото" на саслушање више радника Фонда ПИО РС и
љекара због сумње да су се бавили малверзацијама приликом додјепе пензија.

Вехабија Мевлид Јашаревић осуђен на 1 5 година затвора због терориаичког напада на
Амбасаду САД у Сараје«у.
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