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ОТКРИЛА "криминал тежак
17 милиона КМ



Државна агенција за истраге
и заштиту БиХ прошле године
поднијела десетине извјештаја

51РА
открила
криминал
тежак 17
милиона
марака

Најзаступљенија
кривична дјела

пореска утаја
или превара.

Поднесено
пет

извјештаја
против седам

лица због
тероризма

ПИШЕ: СВШЈША 1 4Д1П1
5УЈе11апа!@д1а55грзке сот

БАЊАЛУКА - Криви-
чним дјелима финансијског
криминала буџети Рспубли-
ке Сриске, Федерације и ВиХ
опттећспи су лапи за 17,18
милиона марака.

Показали су го подапи о
раду Државне агснције за ис-
траге и занттиту (51РА) БиХ
за 2013. годину.

По пигању финансијеког
криминала, 81РА јс лани ра-
дила на 155 истражних прсд-
мега и поднијела 75
извјешгаја и допуна извјешга-
ја о почињсном кривичном
дјслу против 324 лица, од чсга
је 80 правних.

Због поегојања основа
сумњс да су починили криви-
чна лјсла финансијског крим-
инала, Ј>ТРА је лани лишила
слободе 80 липа.

- Међу кривичним ДЈелима
најзас1упљснија јс била порсс-
ка угаја или превара, којих јс
свидснтирано 35, односно 24
одсто у односу на укупан број
откривених и пријављених
кривичних дјсла финансијеког
криминала - истакли су у 81РА.

Припаднипи 81РА радили
су и у обпас 1и прања новпа, и
го на 37 иетражних предмега,
гдјс јс поднсссно ссдам извјс-
шгаја о почињеном кривичном
дјелу прошв 46 лица, ол чега
јс 12 правних липа.

Укупна матсријална штета
за буце.е у БиХ проузрокована
кривичним дјелима финансиј-
ског криминала је за 11,5 мил-
иона мања у односу на 2012.
годину.

Ова агснција радила јс и
на 79 исгражних предме га из
оСшсти тероризма и неогпаш-

ћене трговине оружјем и вој-
ном опрсмом, тс поднијсла 23
извјештаја и допуне извјештаја
против 5 1 лица због постојања
основа сумњс да су починили
кривично лјело неовлаптћене
грговинс оружјсм и војном
опрсмом.

- Поднесено Је пет извЈе-
шгаја прогав ссдам липа због
постојаља основа сумње да су
починила кривично дјсло гс-
роризма или кривична дјела
која сс могу довссти у везу са
гсроризмом - ис^акти су у 81-
РА.

Што се тиче трговине
људима, 81РА јс радила на 56
исфажних предмет и пшни-
јела 1 1 извјепггаја и допуна из-
вјештаја о почињеном
кривичном дјелу прошв 61 ли-
ца.

81РА је истраживала и зло-

упочребу ауторских права и ос-
тала кривична дјела и то у 108
прелмета, гдје је поднијела 51
извјешгај и допуну извјешгаја
о почињсном крипичном лјслу
против 102лица.

Полшрјски службеник 81-
РА Крисшна Јозић иаакла је
за Тлас Српске" да је ова агсн-
пија током прошле године ра-
дила и на 72 исгражна
предмега из обпасга организо-
ваног криминала, а да јс поднс-
сено 58 извјештаја и допуна
извјсшгаја о почињеном криви-
чном дјслу прогав укупно 382
липа, (П чсга су 52 правна.- Извјештаји су се односи-
ли на кривична дјсла организо-

ваног криминала у вези са кри-
вичним дјслима финансијског
криминала, неоазашћеног про-
мсга опојнс дрогс, неовлашћс-
ног промста оружја и војнс
опреме, фговине људима,
прања новпа, фалсификовања
докумената, фалсификопања
новпа и осталим кривичним
дјслима - ис 1акла јс Јозићсва.

На основу Закона о буцету
инспиушја БиХ и међунаро-
дних обавеза, 51РА је лани ра-
спшагала са 31,67 милиона
марака.

Из надлежних партамен-
гарних комиеија за финансије
и за безбједноет раније су више
пуга поручивали да сс мора ви-
дјети који су то разлози због
којих су буцеш оппећени и ра-
зјаснига ко су, тс гдје су они
који су криви за то.
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