
ИсТрОГОМ уТВрђеНО | " 9Ј |^и? 1лЈ^В^^^^ Џ јм и Ишериш/ш прашоудни
лп (-V чппнпки I " В органи С™^ и Аустрф,
м^ -1Ј11Јпуо|-| ■ __ . -- '~М^Н^^^^В| В чији су истралшоци оифиж да
ОрГОНИЗОВане I 1ч___Н __________9 ■■*■■- _&_. је прањем новца, кроз марке-
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с Р ач } та гибраптар-

I [ј ПрОВО И уСЛуГО, У^4мнЦ|н2Д1^Л^^^| јР В ДДУТ^ујДдДГ -.-ј^ДЛ^ј-:- ске компшије уппаћивао веће

дијеломнису = 5б**^а^^2^^^^*»^ тужилаштво
била стварно -[ —» -гст, <*■-■

СДРДБИВДЛ0

ГГГДК „ утс^^ 51РА ухапсила челнике
ХТ Еронета и маркетиншких и ТВ компани|а

1 ' ' Словеначки истражиоци,
са Харијш Фуркшом на челу,

ПИШУ ;ЖЕЉКАДОМАЗЕТ ШЖ~к^ШЊ _______■■■■ М^ ■■ М^. -АААВЛ >>| кри.ШО: 1.1 К 1 1. I XI 1С.1К II |-
_е1јка.д1аз@дта11.сот ~ V ~^^ ~ ЗВј ■*****■ ■ ■ ■__■■_■ Н~В ■Н^З В^Н ски рачун фирме "ЗМедија" на
ШЖОЈШАТОМАШЕВ-П- ММЈ^Ш Ш Ш ___________1 _Ш 1^1 Гибралгару у Уникредиг бан-
п1_та.™с@.1а__гр.ке.сшт1 ___\\\\Г ...■V - _^^Н Ш Ш Ш_____________Ш -^^ Ш Ш ~ IРЦ Р _ I *_■*_■ ци у д, у б Љ ани од 2008. до

2010. од стране некошжо при-САРАЈЕВО - Припадници _|^_М_1^___ 0^ 0^____|^ —V вредних друштава из БиХ ш-
Агенциј. м истраге и зашги- _■__■_■__ ■__9В _К_Г___Г__1 вршено више новчаних
|Л151РА_1и\иа1ки,1иа|>чс __Р^УР^_Р I »™а у изноет од 1,94 мили-

у акцији Тибралтар" осам ™ онаевра.
ошба осумњичашх да су с-ге-

_
Окружни сут у Љубљани у

кле нештниту имовшску ко- _а

_ _
—^

_
_а прежривичпом поступку про-П ■■■■■■ВН ■НПИ ПАЛ ■ тив Куленовића, Прлка и

<-' ,Ч Х1 - ■ ■ Ш___Ш^^_ш\\\\\\ГШ^^2\\\\\\\___т ____~ _______________Р~ ________ ЦВЗ I фиР" е "ЗМедија лтд. Гибрал-Ухапшени су директор Ш Ш ШШГ -""""""V Ш Ш ********» _— V ЈН *"****""""""Р -***---9 **■ Ш -^_\Ш Ш тар » 20 12, донио је рјешиве о
компапце "ХТ Еропет" Стипе Ш Ш9 Ш блокирању њихових средставаПрпић, извршни директор за

_ _ _ _ __ _ _
_^

_ _
_^

__
_^ , , , ик у ,„ 5анпи Словеније

покретну мрежу '70* Нронета' М^ Ш^Л ШШ ШМ9 М^Ш Шт од свра. Суд јс у
Зоран Бжула, дирсктор НжН ШТШЛ Ш ШгШ Ш___Ш >__1 __Г^_1 обрашожењу открио
власнж маркешншке агенцце ■ ШШ ШШ ШШ Ш — — —в ~ ИР ■^Р г ШШ 9 ■ ■ Оскар Чеонел Руиз Рамирез из"СВ-РСА" Невен Куленовић, ■ Гвадалахаре у Мексику осно-Сањин Кужжвић, Бслма Кулс- исна евра за наводни откуп ТВ кривичнж дјела остварило ме- Посгупајући тужилац у - Овдје се ради о акцији го- вао фирму "ЗМедија", а себе
новић, директор маркешнга те- 1гр_шиуслуга,а_ф__1ј_е____ди- 1Шартдну сарадњу са попици- овом предмегу је Драгица Глу- дине са јако озбиљним криви- именовао за директора. Загим
левизије Пинк БиХ Лајла јгдамнжубиластаарго промето- јом и правосућем других шац, којајеииздаланаредбу за чним дјелима и високим је пуномоћ за воћење друшгва
Торлак, бишпи директор "Мре- вана - саошптила је 51Е4. земшва, првенствено Словеније шчетак привођења осумњиче- износима. ДЈказине М01у биш дао Куленовићу. који је отво-
же плус" Дарко Алексић и ди- Додали су даје истрагом и Хрватске - саопштено је из них. јачи. Писмени докази су наЈачи рио пословнирачун у Банк
ректор агенције "Фабрика" утврђенодаједиотогновцапо- Тужшапггва БиХ. и најпоузцангди. Најважнгда је Аустрија садаУникпедити сс-
Сснад Заимовић. Директор храњен на рачуне "оф-шор" У окаиру акш.е "Гибрал- ИСТРДГД папиршогијакојуимамоуовом §е овластио за управљање ра-
агенцф "Мита" Ејуб Кучук до компанија у иностранству, а тар" прегресено је 17 локапија ** случају-истаклајеГлушац. чуном. На тај је рачунзагварања овог броја "Гласа дио па рачупе других особа у па подру^у Бањалуке, Мостара, 9 I I \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\М "СВ-РСА" уплатила укуино
Српске" није приведен јер се иностранству, који су куповаж Посушја и Груда. Иарожиоци$1РАкримино- 2.582.047 евра, фирма "МрежаналазиоуАустргдиатребалоје скупо^ену имовитту и некрет- Према незваничним ин- пом у"Еронету"сугебп..и- плус Сарајево" 685.964, "Пшп^дасесиноћп]>еда_1РА нинс, формашдама, шсст осу^њичс^ пи 2012, искоро цијелу Иако је Тужилаппво Хер- БиХ" 669,340, "Уједшњени ме-

С_ш су ухапшени по налогу них је ухапшено у Сарајеву, а 2013. годину, с 1уж_лаш- цеговачко-нерегванског канто- диј и Сарајево' 768.701 и "У<ВД
Тужилашгва ЕиХ које ж тере- двојица у Мостару. тву БиХ су доставипи изве- на скорт привело крају истрагу мсд^ а Сарајсво" 61.494 свра.
ти за организовани кримишш, Прстрссснс су Прлићсвс штоје против 1 1 оизичких У предме_у о малверзацијама у у трансакцијама оддива са ра-

-ИарагомЈеушрђенодад злоупотребу положаја или канцеларије у пословници у и _иеа правн_х особа, гелекомоператеру^ХГЕронег", чуна забиљежено је да су но-
члансви организсване кримпнал- овлашћетва, закључивање штет- Мостару, његова кућа и ауто- због постојања основа који садржи подаже о незжо- вац добили Бранко Котарац,
не групе незаконишм радњама, них уговора, утају пореза, мобил "волво", Претрес је сумње да су се бавиле ор- нигом извлачењу вишсмилион- Невен Куленовић, Сањин Ку-
на оснсву фалсифишваних или прања новца, те незжоните обављен и у просгоријама ганизовсним криминалои. ских ишжа из те фирме, овај леновић, Бакула, Алексић,
пнелшх угсвора и фактура, из- трансакције у вишемилионским агенпгде "СВ-РСА" у Сарајеву, Значајне проневјере ст- случај је изузело Тужилаштво Един Пухић, Прлић, Русмир
вршили извлачење новца и ае- износима, а 81РА је изнијела и докумен- крила јеиФинансијска по- Нефић и Аднс Кадрић. Зна-
кж противправну имовинску - Тужилаштво је у оквиру таццу из маркетиншке аген- лици ја фб и х. Ис1рага о "Еронету" траје ча јне СУМе нонца ш "Еронета"
1(орисгуизносуве_емсдп-тм_л- документовања почињених пије "Фабрика". годинама, а у њу су се укључи- Ш р_не*су и у Аустрији,


