
АКЦИЈА СИПА НА ПОДРУЧЈУ БАЊАЛУКЕ, ЛАКТАША И ПРИЈЕДОРА

На мети шверцери оружјем
БАЊАЛУКА - Припадници

Агенције за истраге и за-
штиту БиХ (СИПА), у окви-
ру акције кодног назива
"Пинк", претресли су пет
локација на подручју Бања-
луке, Лакташа и Приједора
због неовлашћеног проме-
та оружја, рекла нам је
Кристина Јозић, портпарол
СИПА.

Претреси су одрађени
ради документовања кри-
вичног дела организованог
криминала у вези са нео-
влашћеним прометом
оружја и војне опреме, као
и производима двојне упо-
требе, које је у БиХ и Фран-
цуској починила организо-
вана криминална група, са-
општено је из СИПА.

Акција је одрађена као
наставак акције из априла
прошле године кад је у
Француској ухапшено пет
држављана БиХ због сумње
да су шверцовали оружје.
Тада су у Француској ухап-
шени Ненад Радинковић,
Владимир Пепић, Зоран

Јовановић и Данка Марин-
ковић, сви из Бањалуке, и
Мирко Бакић из Приједо-
ра.

Акција СИПА је наставак
истраге око деловања по-
менуте групе и мета пре-
треса су били објекти ухап-
шених у Француској, који
се налазе на подручју РС.

Иначе, приликом хапше-
ња поменуте групе у Фран-
цуској код њих је пронађе-
на већа количина војне
опреме и оружја, за коју се
сумња да је била намењена
криминалним групама из
Париза.

Ухапшени Ненад Радин-
ковић јавности је познат по

изазивању контроверзне
саобраћајне несреће у ко-
јој је 21. августа 2011. го-
дине погинуо Никола Бу-
ровић (21) из Бањалуке, а
тешко повређен његов су-
грађанин Борис Клечина
(31). Радинковић је због
тога неправоснажно осу-
ђен на четири године за-
твора, а недуцо затим је
ухапшен у акцији полиције
у.Француској. Иначе, роди-
тељи погинулог Ђуровића
сумњали су да је несрећу
изазвао неко други, а не
Радинковић, али то никада
није доказано.и
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ИЗ СИПА су поручили да ће у склопу акције "Пинк" у службеним
просторијама СИПА бити саслушано више особа које се доводе у
везу са извршењем овог кривичног дела, а након чега ће се, сход-
но одлуци надлежног тужиоца Тужилаштва БиХ, одлучити о њихо-
вом даљем статусу.
Активности се проводе по наредби Суда БиХ и Тужилаштва БиХ и
замолници за пружање међународне правне помоћи Вишег суда
у Паризу.


