
ЗБОГУТАЈЕ ПОРЕЗА И ПРОСТИТУЦИЈЕ, СИПА НА ПОДРУЧЈУ САРАЈЕВАУ ДВЕ АКЦИЈЕ ПРИВЕЛА 16 ОСОБА

Ухапшен власник "Парка принчева"
БАЊАЛУКА-АгенциЈа за истра-

ге и заштиту БиХ (СИПА) јуче
је у Сарајеву ухапсила 16 осо-
ба у две одвојене акције, код-
них назива "Корал" и "Танго".
Одтогаје 11 особа ухапшено
због утаје пореза и организо-
вани криминал, а пет за наво-
ђење на проституцију.

Првоосумњичени у обе ак-
ције је Ален Ченгић, бивши
власника хотела "Холидеј
ризорт" и власник ресторана
"Парк принчева". Алија Чен-
гић, отац првоосумњиченог
Алена Ченгића, иначе је ду-
гогодишњи помоћник мини-
стра културе и спорта у КС, а
пре тога је био у Градском ве-

ћу и у Општини Стари град.
Како незванично сазнаје-

мо, поред Ченгића ухапшен
је и Вахид Алић, који је био

шеф осигурања у овом сара-
јевском хотелу, а један је од
најближих сарадника ухап-
шеног Ченгића. Иначе, Алић
годинама важи за жестоког
момка у Сарајеву, а председ-
ник је Удружења "Зелених
беретки" Стари град.

Незванично, ухапшени у
акцији "Корал" су у послед-
њих годину дана, преко "Хо-
лидеј ризорт" д.о.о. Сарајево,
управљали и располагали

већим делом имовине хо-
тела "Холидеј Сарајево ХТД
Сарајево" у стечају, како би
противправно стекли имо-
винску корист. Организова-
ли су пословање хотела, кон-
тролисали приход и расход...
Они су са ИТ стручњацима,
који су им противзаконито
инсталирали софтверске
програме и одређене апли-
кације, прикривали стварне
податке о стеченом приходу.
На тај начин избегли су пла-
ћање пореских обавеза у из-
носу већем од више стотина
хиљада КМ.

Припадници организоване
криминалне групе су уцењи-
вали, претили и физички на-
падали привременог стечајног
управника и запослене у "Хо-
лидеј Сарајево ХТД Сарајево"
у стечају. Претили су и њихо-
вим породицама, и код њих
изазивали страх и неповерење
у полицијске и правосудне ор-
гане. ■ СМИШЉЕНОВИЋ

ПОДВОђЕЊЕ
УАКЦИЈИ 'Танго"ухапшеноје петособа исумњичеседасуучествовалеуор-
ганизовању прос татуције. Ова група је опваривала контакте са корисници-
ма и посредовапа у договарању сексуапних успуга. Они се сумњиче да су на
договорено место превозипи особе које су пружапе сексуалнеуспуге, азатим
дапазипипоњих.Наплаћивапису25<детооддрговореногизносазасекс.

ХАПШЕЊЕ СИПА у акцији, привођење осумњичених


