
ПРИВЕДЕНЕ 33 ОСОБЕ.
ШТЕТА 18 МИЛИОНА!

АКЦИЈА "ЛИСГ СПРОВЕДЕНА ЈУЧЕ НА ПОДРУЧЈУ БиХ,НА МЕТИ КРИЈУМЧАРИ ДУВАНА

Одузешо више од 15 шона дувана и 15 машина за сечење и ирераду
БАЊАЛУКА - У акцији

"Лист" јуче су на подруч
ју БиХ ухапшене 33 особе,
међу којима један запосле-
ни у Управи за индирект-
но онорезивање УИО БиХ.
Они су осумњичени да су
кријумчарењсм дувана
оштетили буце. БиХ за ви-
ше од 18 милиона КМ.

Портпарол УИО Ратко
Ковачевић каже за "Ново-

сти" да је до сада одузето
нешто више од 15 тона ду-
вана, као и 15 машина за
сечење дувана и напоме-
нуо да је реч о незаконитој
продаји дувана на тржишту
БиХ.

Он је рекао да су осо
бе које су јуче позване на
информативне разговоре
осумњичена да су од мар-
та до јула на тржиште БиХ
ставила више од 220 тона

дуваиа који није био за-
конски прометован у БиХ,
односно на тај дуван ни-
су плаћени ни акцизе, ни
ПДВ, па је том основу бу-
џет БиХ оштећен за више
од 18 милиона КМ.

- Управа за индирект-
но опорезивање је 2009.
године, када је ступио на
снагу последњи закон о ак-
цизама, по основу дувана,
односно акциза на дуван

и дуванске прерађевине,
прикупила 449 милиона
КМ, док смо прошле годи-
не прикупили 758 милиона
КМ - навео је Ковачевић.

Ти подаци, нагласио је
он, показују колико је ва-

жно да тржиште дувана и
дуванских прерађевина бу-
де стављено под контролу.

Шеф Одсека за провође-
ње прописа у Регионалном
центру Тузла УИО Мех-
медалија Осмић, који је и
први човек Управе који ру-
ководи овом акцијом, ре-
као је да највећи проблем
у овој акцији представљају
људи који раде у УИО.

- Открили смо да су поје-
динци давали подлтке уво-
зницима, давали им доку-
ментацију и покушавали да
ову акцију минимизирају,
односно ла је спрече - на
вео јс Осмић. Он Је додао
да јс ову акцију спроводи-
ло више од 200 припадни-
ка СИПА, УИО БиХ као и
МУП РС и МУП ФБиХ.

Портпарол Агенције за
истраге и заштиту БиХ
Кристина Јозић рекла Је
да ће о даљем статусу при-
ведених бити одлучено на
основу упутстава тужиоца
Тужилаштва БиХ. ■

С.МИШЉЕНОВИЋ

ПРЕТРЕСИ
ИЗ СИПА је саопштено да су пре-
треси објекатз у склолу акције
"Лист" обављени на више десети-
на локација на подручју Широког
Бријега, Посушја, Шамца, Брчког,
Груда, Магааја, Бијељине, Моста-
ра, Љубушког и Љубиња.


