ОГРОМНА КОЛИЧИНА НАОРУЖАЊА
прокријумчарена у иностранство умјесто да буде уништена

31ПА чешља извоз
оружЈа из ФБиХ
Истрожиоци 51 РА
провјераваће

лиона каписли гакође турској

фирми "Анататија

продају
наоружања из

фирми "Унис

гинекс" уз
Горажда, "ПД
Игман" из Коњица
и "Творница
машина и
хидраулике БНТ" из
Новог Травника.
Оружје куповале
фирме из Румуније,
Њемачке, Турске,
Саудијске Арабије
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ПИШЕ: ГОРАН МАУНАГА

САРАЈЕВО
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Извор близак безбједносним агенпијама рекао јс "Гласу Српске" да ће 51РА
кон |ролиса ги извоз 46,25 милиона каписли које је горажданско предузеће "Унис
гинекс" продало фирми "Руаг"
из Мађарске, извоз 5,25 милиона иницијалних каписли које

је

ИС10

предузсће продало

-

81РА ћс провјсрити и
"Творницу машина и хидраулике БНТ" из Новог Травника која је у Авганистан
извезла 23 минобацача калибра 82 милиметра са
припадајућом опрсмом и
120 комада РАП-а за хаубииу капибра 122 мили-

-

д.таипада@д1а53грзке.сот

шшша наоружања иредвиђеног за унишхавање у 2012. години прокрнјумчарен је у
земље широм свијета, због
чсга ћс припадшци Државпс
агспцијс за истрагс и запггиту (31РА) нровјерити документацију о извозу и увозу
наоружања и војне опреме у
БиХ обављеном у току те го-

фисе^'.

Под лупом истражилаца
наћи ће се и фирма "ПД
Игман" из Коњица која је у
Саудијску Арабију продала више од 20 милиона комада разне муниције.
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фирми "8реаа1 Гаспса! адррИеб"
из Бугарске, те продају 8,5 милиона каписли сгипатској
фирми "бћоићга сотрапу Гог

еп^пеегт^".

-

Под лупом ће бити и
"Унис гинсксова" продаја 4.04

милиона иницијалних каписли
фирми "Фамае" из Чилеа, 1,3
милиона каписли фирми "1.еаЈег ТгасИпц" из Њемачке. 5,5
милиона капиаш македонској

фирми "Јшпко 1гаЉ дооеГ', те
14 милиона иницијалних каписли фирми "8те огс1опапсе"
из Малезије
казао је исти
извор.
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Тлас Српске" објавио је
раније да се у војне магацине у БиХ уноси наоружање и војна опрема из
увоза под изговором обнове ИАТО компоненти, а да
се увозом одржава бројно
аа1 ве у магацину. Надпежни тврде да се под
сумњивим околностима
распродају или уништавају
залихе свих враа војне
опреме бивше СФРЈ.
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Прсма њсговим ријечима.
биће контролисана и продаја
14,5 милиона иницијалних каписли различитих калибара
које су из "Унис гинекса" завршиле у румунској фирми
"ОЧ Котагт 8.А5.С. шта тесатса Сирг" и 22 милиона каписли продагих у Саудијску
Арабију.
81РА ће, како је истакао
наш саговорник, провјеравати
и начин на који је "Унис гинекс" продао 30 милиона ини-

цијалних каписли турској
фирми "Озкурсан", а предмет
контроле биће и продаја 60 ми-

метра каже саговорник
"Гласа".
Током 2010. и 2011. године из БиХ је извезено наоружањс са заједничке

листс

војне опреме у вриједности од
51,34 милиона евра, док је за
2012. годину са те листе за куповину резервисано робе у
вриједности од 46.27 милиона
свра, ш чсга око 80 одсто заврпш у исламским зсмљама.
Највећи увозник наоружања из БиХ у посљедње три
године била је Саудијска Арабија, која је у 2010. и 2011. години од резсрвисаних војнс
опрсмс и наоружања вриједних 26,786 милиона увезла из
БиХ шпичину од 18,63 милиона евра, докје за 2012. годину
имала резервисану куповину
робе вријсднс 19,096 милиона
свра.

