
Ухапшено 11 особа у наставку
акције "Перо"

Пали посредници
у наручивању

диплома
САРАЈЕВО - Припадници

Агенције за истраге и зашти-

ту (СИПА) у оквиру акције

"Перо" ухапсили су јуче 11
особа због сумње да су биле

посредници у изради и нару-

чивањулажнихдиплома, по-

тврђено је "Гласу Српске".
Незванично, осумњичени

су имали задатак да посре-
дују између клијената који-

ма су требале дипломе, да би

затим давали информације
контактима у високошкол-

ским установа који су их из-

рађивали.

Како сазнаје Тлас Српске",
ухапшени у овој акцији су
били међу најоданијим са-

радницима главних осумњи-

чених.

У СИПА су казали да је 11
особа осумњичено за орга-

низовани криминал и

фалсификовање исправе, те

да су поред ухапшених испи-

тане и три особе у својству
осумњичених.- Осумњичени ће бити

предати у надлежност Кан-

тоналног тужилаштва Ун-

ско-санског кантона -

казали су у СИПА не износе-

ћи детаље.
Акција је спроведена у Фој-

ници, Новом Граду, Зеници,
Сребреници, Босанској Кру-
пи, Травнику, Бужиму и Ба-

њалуци.
Акција "Перо" покренута је

у новембру прошле године.
Тада је "Глас Српске" објавио
да је лажна факултетска ди-
плома коју су издавали Ви-

сока међународна школа и

Центар за образовање одра-

слих "Вита плус" из Цазина

коштала од 15.000 до 25.000

КМ, средњошколске од 5.000

до 10.000, а најјефтиније су
биле дипломе основне шко-

ле, и то од 1.000 до 1.400 КМ.

Тада су ухапшени некада-
шњи генерални секретар А-

СДА власник ових образовних

установа Адмир Хаџипашић и

његова супруга Амина, Исмета

Ковачевић, Нермина Цивић,
декан Високе међународне
школе Сенад Хаурдић и ди-
ректор Центра за образовање
одраслих Суљо Суљић те Го-

ранЛаловић.
Ј.С.

ПЛАЋАЛИ ДО
25.000 КМ ЗА

ФАКУЛТЕТСКО ЗВАЊЕ
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Glas Srpske 21.07.2020 

utorakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 11

Površina: 103 cm2 1 / 1


