
Кантонални суд у Сарајеву

Радељашу и
Хоро замрзнута
имовина

САРАЈЕВО - Бившем од-
борнику у Скупштини оп-
штине Нови Град и
оснивачу Странке за боље
Горажде Еседу Радељашу и
помођници некадашњег на-
челника општине Нови
Град Јасмини Хоро одлу-
ком Кантоналног суда у
Сарајеву замрзнута је имо-
вина. Ова мјера је донесена
због сумње да је имовина
стечена чињењем криви-
чних дјела.

Како сазнајемо, Радељашу
је забрањена продаја и
стављање под хипотеку
стамбено-пословног објекта
и дворишта у Сарајеву а
Хоро стану Сарајеву.

Они су ухапшени у акци-
ју "Блок" коју је 9. новем-
бра спровела Агенција за
истраге и заштиту БиХ
(81РА).

Радељашу се на терет
ставља да је током продаје
земљишта општине Нови
Град и некретнина разним

злоупотребама незаконито
прибавио милион марака.

У оквиру ове акције осим
Радељаша и Хоро ухапше-
ни су и бивши правобрани-
лац општине Нови Град
Нецад Капетановиђ и шеф
Одсјека за имовинско-пра-
вне послове Јусуф Чауше-
виђ. Полиција их заједно са
Хоро терети да су Ра-
дељапгу помагали да неза-
конито стекне новац.

По приједлогу Кангонал-
ног тужилаштва у Сарајеву
Радељашу је одређен једно-
мјесечни притвор због
сумње да би могао утицати
на свједоке, прикрити дока-
зе или поновити кривично
дјело. Осумњиченим Хоро,
Капетановиђу и Чаушеви-
ђу суд је одредио мјере за-
бране.

Акција "Блок" спроведена
је по налогу сарајевског
тужилаштва. Радељаш који
је у поменутом граду по-
знат као политичар у свом
власништву има велики
број некретнина на подру-
чју Сарајева, Фоче и Усти-
колине. Сумња се да је
веђину стекао на незако-
нит начин.
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Glas Srpske 18.11.2016 

FridayDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 12

Površina: 103 cm2 1 / 1


