
СИП СКОКО ИЗ ГРАДИШКЕ УХАПШЕН ЗБОГ САРАДЊЕ СА КРИМИНАЛЦИМА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

"ОПРАО"
240.000
ДОЛАРА
Осумњичени "иоо"у Боњолуци, кодо је номеровоо да подиЈне сиорни новоц

ЈОСИП Скоко (33) из Гра

дишке ухапшен јс у ак-

иији Агениије за истраге

и јаштиту БиХ (СИГ1А) због

сумње лаје "опрао" 240.000

америчких долара за по-

гребе криминалаца из ино-

странства.

Скоко Је ухапшен у Бања-

луци када је, како сазнајемо,

памеравао да подигне новац

са рачуна. не знајући да је
СИПА та средства већ оло-

кирала.
- Хапшењу осумњиченог

претходила је вишемесечна

истрага коју је спровела СИ

ПА. зоог сумње да је почи-

њено кривично дело прање

новца у износу од 240.000

америчких долара. Ради

се о новцу, који потиче из

кривичног дела почињеног

у иностранству - рекао је

поргпарол СИПА Лука Ми-

ладиновић.
Он појашњава да је у

оквиру овог предмета СИ-

ПА издала налог за привре

мену обуставу трансакције.
V износу од 407.918,88 КМ

на рачуну једног правног

лица.

По наредби Суда БиХ,

истражиоци СИПА су у Ви-

довданској улици у Гради-
шци претресли стамбене и
покретне ствари, које кори

стио осумњичени Скоко.

- У претресима су откри-

вена и привремено одузета

42 предмета, и то пословна

документација, печати и

мобилни телефони. Након

криминалистичке обраде у

просторијама СИПА осум

њичени ће уз извештај о

почињеном кривичном делу

бити предат у даљу надле-

жност Гужидаштву БиХ ~ре-

као је Миладиновић
Јосип Скоко 2016. године

хапшен је у оквиру акпије

"Колт". као члан криминал-

не групе осумњичене да је
у БиХ увозила базна ул>а.

на која се не плаћају порез

и акциза, V којз су додавали

разне адитиве и продавали

их као ди.зел сориво. Верује
се да је по једној увезеној

циперни грепа зарађивала
око 30.000 КМ.

Осим Скока, у акцији

"Колт" приведено је још 12

особа. На терет им се ста

вњало да су преко фирме

"ЛМГ компани" из Бањалу-

ке увозили нафтну прера-

ђевину. која се користи за

производњу уља и мазива.

Потом су у њу додавали

разне адитиве и продавали
га као евродизел на више

бензинских пумпи у Ре-

публици Српској. Иначе,

тај производ није задово-

љавао гехничке норме ди-

зел горива. нити еколошке

стандарде. На тај начин

власницима дизел возила

су причинили штету и про-

узроковали еколошко зага-

ђење. И 0.МАТАВУЉ

ХаПшењу преШхоуила вишемесечна

истраш којује спровела СИПА

НЕЗВАНИЧН0сазнајемо да је СИПА на овој акцији радила у сарадњи

са другим полицијским агенцијама. Спорни новац, за који се сумња

да је "опран", утврђено је да потиче из кривичних дела, која се од-

носе на финансијски криминал.
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srijedaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 19

Površina: 253 cm2 1 / 1


