
Полиција привела више особа у двије одвојене акције

Цариници и шпедитери
пали због утаје пореза,
градоначелник на миту

Приведени у
акцији "Чарли"

осумњичени да су
незакониго

увозили половне
аутомобиле,

резервне дијелове
и другу робу и
вршили утају

ПДВ-а и других
дажбина.

Галијашевић
ухапшен приликом

симулиране
примопредаје

10.000 КМ
ПИШЕ: ГОРАН МАУНАГА
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ЦАЗИН, БИХАЂ - Припа-

дници Агенције за истраге и
заштиту (81РА) БиХ привели
су јуче неколико особа међу ко-
јима су и два радника Управе
за индиректно опорезивање
(УИО) БиХ и власници шпе-
дитерских фирми који су ос-
умњичени за утају ПДВ-а и
других дажбина приликом
увоза половних аутомобила.

Они су пали у акцији "Чар-
ли" изведеној по налогу Тужи-
лаштва БиХ. У исто вријеме
припадници Федералне управе
полиције су у одвојеној акцији
"Уна 2016" ухапсили градона-
чепнжа Бихаћа Емџада Галија-
шевића, његову супругу и
сараднже. Галијашевић, који је
задржан у притвору, ухапшен је
прилжом примопредаје 10.000
КМ мита, а новчанице су биле
обиљежене.

Тужилашгво БиХ саопшти-
ло је да су у акцији "Чарпи" у
којој су у седам истражнж ти-
мова учествовале десетине слу-

жбенжа 81РА и припаднжа
УИО претресени објекти на 14
локација на подручју Цазина,
Велже Кладуше и околине.

- На меш је било седам пра-
внж и физичкж особа. Ос-
умњичени су приведени, а
након консултација биће доне-
сена одлука о даљим актиннос-
тима. Истрагом су пржупљени
докази да организована група
фшичкж и праннж особа ду-
жи период незаконжо увози по-
ловне аутомобиле, резервне
дијелове и другу робу вршећи
утају ПДВ-а и другж дажбина -навели су у тужилаштву.

УИО је саопштио да је у
илегалном складишгу на ауто-
отпаду у Велжој Кладуши про-
наћена роба у вриједности
500.000 КМ која је требало да
буде продата на прном тржиппу
у БиХ, а да су њжова два слу-
жбенжа ш Царинске испоста-
ве Велжа Кладуша приведена
на информатинни разговор.- У акцији учествује 20 слу-
жбенжа УИО. Они изузимају

документациЈу т четири шпе-
дитерске куће које су спроводи-
ле царинске постуже при увозу
путничкж моторнж возила ко-
ја су царињена у Царинској ис-
постави Велика Кладуша.
Постоји сумња да је у царин-
ским поступцима умањивана

Акција "Чарли"

2
радника УИО из

Царинске испоставе Велика
Кладуша приведена

7
правних и физичкихлица

обухваћено истрагом

14
локациЈа на подручЈу Цазина,

Велике Кладуше и околине
претресено

вриЈедност возила коЈа Је пред-
стављала основицу за наплату
увознж дажбина. Тако су на-
плаћене мање увозне дажбине
од законски предвићенж - на-
велисууУИО.

Постоји сумња и да су ауто-
мобили т иностранства дово-
жени у БиХ под шговором да
ће бити враћени назад, а затим
остављани на ауто-отпаду. Ту су
им скидане сгране табгаице како
би возила била одјављена у ин-
острансгву, а затим су продава-
на у дијеловима на црном
тржишту у БиХ. На тај начин
оштећен је буцет, јер нису пла-
ћане увозне дажбине.

У Тужилаштву Унско-сан-
ског кантона истакли су да је
градоначелнж Бжаћа ухапшен
приликом примања мита од
10.000 КМ, односно у оквиру
посебнж истражнж радњи у
којима је симулирана предаја
нонца. Приведени су и његова
супруга Аделавда, његов саф-
тнж Смаил Торомановић и на-
челнж Отужбе за комуналне

дјелатности, воде, заштшу око-
лиша и инспекцијске послове
Јасмин Стамболија. Аделавда
Галијашевић и Стамболија су
након саслушања пуштени на
слобопу.

- Галијашевић је примио
обиљежене новчанице у свом
кабинету од власнжа једне гра-
ћевинске фирме која је кожу-
рисала за изградњу путева на
попручју Бжаћа - рекао је "Пта-
су Српске" саговорнж близак
исгрази

Према незваничним ин-
формацијама, ради се о фирми
"Сани бој", која се бани одржа-
вањем и чишћењем путева. Та
фирма је за вријеме Галијаше-
нићевог мандата, а и раније до-
била послове вриједне више од
шест мипиона марака.

Кривичнадјела
Портпарол 51РА КрисгинаЈо-

зић рекла је да су приведени
осумњичени за кривична д|е-

ла организовани криминал у
вези са пореском угајом или
преваром, кријумчарењем,
организовањем групе људи
или удружења за кријумча-
рење или растурање неоца-
рињене робе.- Осумњичени су и за зло-
употребу положаја или
овлашћења, примање дара
и других облика користи,
давање дара и других
облика користи и недо-
звољено складиште робе -
казалајеЈозићева.
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Glas Srpske 16.06.2016 

ThursdayDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 5

Površina: 274 cm2 1 / 1


