
УХАПШЕНИ ВЛАСНИЦИ ХОТЕЛА "ЕМИРАН" И
БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ "УМАКС ГРУП" У САРАЈЕВУ

Утајили милионе
марака пореза

Хасиб Бијелић и
Емир Шарић

од 2010. године
до хапшења као

засгупници
компаније из
Дубаија нису

пријављивали
доходак нити

плаћали порез.
Новац који су

зарађивали
уплаћивали

су на своје
девизне рачуне
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САРАЈЕВО - Власник
бензинске пумпе "Умакс
груп" Хасиб Бијелић (44) из
Сарајева и власник Студен-
тског хотела "Емиран" у овом
граду Емир Шарић (44) уха-
пшени су јуче у акцији Аген-
ције за истраге и заштиту
(8ГРА) због сумње да су утаји-
ли више и 1 три милиона ма-
рака пореза.

Они су ухапшени по нало-
гу сарајевског Кантоналног
тужилапггва. Новац су, наво-
дно, утајили кроз пословање и
заступање компаније "_ресја1
_есш_1у УеШе ТгасНп^" из Ј]_-
баија. Нису пријављивали до-
ходак од тог посла нити су
гшаћали порез.

Како незванично сазнаје-
мо, сумња се да је компанија
из Дубаија у ствари фиктивна
фирма која је Бијелићу и Ша-
рићу послужила за прање нов-
ца. Наводно је пријављена за
бављење маркетиншким услу-
гама у БиХ и шире.

Портпарол сарајевског ту-

жилашгва Азра Бавчић каза-
ла је да Бијелића и Шарића
терете за организовани кри-
минал, утају пореза и прање
новца.

- Осумњичени су од 2010.
године до хапшења избјегава-
ли да плате порезе на доходак
од прихода које су стекли зас-
тупањем компаније "_ресја1 _е-

сигку Уећ1с1е ТгасНп^" из
Дубаија. На тај начин утајили
су више од три милиона мара-
ка. Новац који су зараћивали
уплаћивали су на своје деви-
зне рачуне у комерцијалним
банкама - рекла је Бавчићева

и додала да не може открива-
ти више детаља.

Извор близак истрази је
казао да се сумња да су Шарић
и Бијелић новцем зараћеним

путем заступања фиктивне
компаније из Дубаија купова-
ли аутомобиле и некретнине
на шдручју ФБиХ.

- То су радили како би
прикрили право поријекло
новца и избјегли плаћање по-
реза - објаснио је извор бли-
зак истрази.

У _ЕРА су погврдили да су
извели акцију хапшења ос-
умњичених, али нису жељели
да откривају никакве детаље
овог случаја. Бијелић и Шарић
испигани су у 81РА након чега
су предати у надлежност сара-
јевског тужилашгва. У овом
тужилаштву су казали да ће
након што их саслуша и испи-
та надлежни тужилац, бити
одлучено да ли ће се за њих
тражити притвор. До
закључења овог броја "Гласа
Српске" саслушање осумњиче-
них није било завршено.

Истрага против Шарића и
Бијелића почела је прије неко-
лико мјесеци.

КУПОВАЛИ
НЕКРЕТНИНЕ

ДАПРИКРИЈУ
ТРАГНОВЦА

Претреси

Током хапшења Емира Шарића и Хасиба Бијелића претресено је
пет локација на подручју Сарајева. Том приликом изузета је ве-
ћа количина пословне документације из фирми 'Умакс груп' и
хотела 'Емиран' Ријеч је о документацији која се углавном
односи на њихово наводно заступање компаније '5рес1а1 Зеси-
Шу Уећ1с1е Тга<_1п§" из Дубаија.

Г СИИЊА
СЕДАЈЕИ

КО/ИПАНЦ/А
I ФИКТИВНА
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FridayDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 13

Površina: 210 cm2 1 / 1


