
51РА обавила претресе у Бањалуци, Лакташима и Приједору

Претресени објекти
шверцера оружја

Претресени в^^Н *објекти које су % п___
у РС користили .^ПТГппА -___\\\\\\\\\^т^______________\\

Радинковић, „ _ШшШШ^1_Ш ■ \с^^аг /г . ШММ^^Пепић, Јовановић, уКТггТ^Гугт 9ј^^^^^&_1< ј^^^^^^Н
Маринковићева Зј * г^1^^Ии Бакић, а који су о ( А^М _\ __Шк ____\\\\\г^ш

лани ухапшени у о!( ММ, б ____\\\_т
Француској. Изјаве Ј* -_____\\\\\\\__\

у својству свједока _Л С _\\\\\\\\\\\\\_\_\
дали њихови <Ф'\, Л^^&г^ ч̂ ° *Ф'^тт\_\\\\\\\\\\\\\\_шV '^ГтТ^ 0 _\_____\\\\\\\_\\\\\\\\\\\ш

при|атељи, \ -тј) - и V- ммммммммммммпознаници те \ - 1? Ј ЈШ^В^^МШШШ:^^^--
чланови породица, <

рекао извор ..-^-^^^--^^^^^^^^^^^^^^ИТласа Српске" пУ^^мТиЛВј^™^*"^^^^^^^^^^
шшејГор.шмаунага _^__^^^^^~^=Мј-\ _^____^^^^^^^^^^И
д.таипада@д1аззгрзке.сот ~М~Ш1^^-_^-~~~^— ■

САРАЈЕВО -
ци Државпе агепције за ис-
траге и заштиту (81РА) метакшнотназиваТЈинк", ак- ~~~~~~~~~~~~~~~> жање међународне правне ш- из Париза, у департманима
иретресли су јуче, у оквиру тивности спроведе- Ц^ ОРУЖЈЕ моћи Вишег суда у Паризу. Сена Сен Дени и Долини
акције "Пинк", објекте на нет не по -.„•■ ~~^ ЗАОСТАЛО - Претреси се обављају ра- Оазе те на пцдручју Марсеља и
локација у Бањалуци, Лакта- наредбама Су- Ј*' 0^ ИЗ РАТА У БиХ ди документовања кривичног Корзике. Истрага је почела у
шима и Приједору, у склопу да и Тужи- шр _-^ КРИЈУМЧАРИЛИ ДЈ сла организовани криминал октобру 2012. године по нало-
истраге пгеерца наоружања лаптттв БиХ, а *?*_ *

У ФРАНИУСКУ у всзи са кривичним дјелом гу париског суда. 0 жривсно јс
из ВиХ у Француску, а саслу- на основу мол- х %

__. неоаташћени промет оружјсм да су Радинковић, Пспић, Јова-
тапојсипсколикосвјсдока. бс за пру- __ _______ и војном опрсмом тс произво- новић и Бакић у Француску

"Глас Српске" сазнаје да су Ш——_М\ ОРУЖЈЕ '1има лво ) не употребе, које је кријумчарили оружје заостало
претресени објекти које су у ,___ ч : 1^Ешк пт^^^^^н на територији БиХ и Францус- из рата у БиХ, а Маринкови-
Српској користили Бањалуча- ЈнЛЦ^^^^^НИ^Л^-^^^^^^^^^^^^ ке починила организована ћева им је служила као пара-
ни Ненад Радинковић, Влади- ■'■^^^^^^^^^^^^и У априлу п Р ошле Г °Д И ~ криминална група - навелено ван.
мир Пепић, Зоран Јовановић и А^^^^^^^^^^^^^ВИК ие '' граду уха " Ј е У саопшгењу 5Ш4. Радинковић је у РС непра-
Данка Мариншвић, 1е Мирко "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~В пшено|ешеалица, Француска полиција је 9. воснажно осуђен на четири
Бакић из Приједора, који су од ко 'их

р '?, п^ т са по ~ априла 2013. гццине у фран- године затвора због изазивања
ланиутагапениуФранцуској. ДРУ Ч 1° <-■ риликом цуском градЈ Тонес, на сјсверу саобраћајне нссрсћс у којој јс- Изјавс су, у свдјству свјс- претреса францусга париског рсгиона, заплијени- 21. августа 2011. годинс поги-жандармерига код ,г ■,■дока, дали и нски од њихових ла всћсксшичинс аутоматских н\о Никола пуровић (21) изњих ;е пронашла ипри1атеља, познаника. те чла- М__________________Ш_______М ■ п пуптака, пиштоља и муницигс. Бањалуке, а тетпко повриеђен
нова породица. Наллежни ту- тт^Мт^Мт^Мт^т ј 7 кок су. у скривеним претинпи- његов суграђанин Борис Кле--4, ____________________________________________________________м лашњикова. I / пи-жилап Тужилаштва БиХ ниге ММ_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\\\\\\\М ,, т „„ „ „„'„„„„,_ ма, V аутомооилу прокритаиа- чина (31).штоља различитог >
доносио никакве м]ере о њи- ММ^^^^^^ММшМ^у галибра осам ауто- Е* 116 из У ФР ан ЧУ ск У те З а Пепића се зна да ]е
ховом даљем статусу - рекао је матских пиштоља три слободе лишила Радинковића, учествовао у пуцњави 14. маја
саговорник "Гласа Српске" ? шкорпиона 20 оквира са Пепића, Јовановића, Маринко- 2008. године у велнес центру
близак исгрази. _\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\, ч_ т муницијом и пет пригуши- вићеву и Бакића. Пронађсно "Фортуна" у бањалучком на-

У саопшЈсњу 31РА навсдс- ВС1ча наоружањс било јс нами- ссљу Жугс зградс, када је
но јс само да су, у оквиру прсд- ДДВИВшиИш^^^^И јсњсно криминалним групама рањсн у кољсно.


