
Полиције пет земаља спроводе
акцију "Балкански картел"

Претреси у Сарајеву

и Мркоњић Граду,

на мети браћа Гачанин
БАЊАЛУКА ■ Припадници

Агенције за истраге и зашти-

ту (СИПА) јуче су током акци-
је кодног назива "Балкански

картел" блокирали рачуне на

којима се налази 400.000 ма-

рака и заплијенили скупоцје-

не аутомобиле у Сарајеву, док
су истовремено претресени
стамбени и помоћни објекти,
као и возила на подручју Мр-
коњић Града.

ОСУМЊИЧЕНЕ
ТЕРЕТЕ

ЗАПРАЊЕ НОВЦА

Према тврдњама извора
блиских истрази, на мети ис-

траге у Сарајеву су браћа

Мирза и Ервин Гачанин, који

се доводе у везу са Смаилом

Шикалом и Давидом Цуфа-
јем, који су ухапшени почет-

ком ове године у великој
акцији у Перуу због дроге, а у

Мркоњић Граду су претресе-

ни објекти и возила у власни-

штву Зорана Дакића званог

Канта и Аце Станчевића.

Тужилаштво БиХ саопшти-

ло је да у акцији учествују
агенције за спровођење зако-

на из Холандије, Белгије,

Шпаније, Словеније и БиХ.

- Тужилац Тужилаштва БиХ

се налази у Хагу, гдје с колега-

ма из Е1ЈКОЈ1Ш-а координи-

ра истражне активности.

Операција је усмјерена на от-

кривање и процесуирање

осумњичених физичких и

правних лица која су под ис-

трагом због незаконитих

новчаних трансакција и пра-

ња новца, које је реализовано
у више земаља - саопштено је
из Тужилаштва БиХ.

Особе које су предмет опера-

ције у БиХ, наведено је даље,
осумњичене су за кривично
дјело прања новца из члана

209. Кривичног закона БиХ.

■ Активности на подручју
БиХ реализовали су СИПА и

Федерална управа полиције,

извршени су претреси на

укупно пет локација, а на ра-

чунима једне правне и једне

физичке особе блокирано је

400.000 КМ - наведено је у са-

општењу.

Портпарол СИПА Лука Ми-

ладиновић рекао је да су при-

падници ове безбједносне
агенције јуче претресали
стамбене и помоћне објекте,
као и возила на подручју Мр-
коњић Града.

- Истрага у предмету код-
ног назива "Балкански кар-
тел" води се против двије

физичке и једне правне особе

због постојање основане сум-

ње да су осумњичена лица у
овом предмету починила

кривично дјело прање новца
- рекао је Миладиновић.
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srijedaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 2

Površina: 101 cm2 1 / 1


