
Ухапшено више особа и претресен низ локација у акцијама "Мастер" и "Трак"

Разбијена група фирми
шверцера текстила

Акцијама
обухваћено 36

особа, а главни
осумњичени је

Ферхат Пешталић,
рекао извор близак

истрази.
Тужилаштво БиХ
саопштило да су

прикупљени
докази да су
осумњичени

кривична
дјела чинили

континуирано
три године
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БАЊАЛУКА - Група
фирми које су се бавиле швер-
цом тексгила раскринкана је
у акцијама Агенције за истра-
ге и заштиту (СИПА) и Упра-
ве за индиректно
опорезивање (УИО БиХ) у ко-
јој је ухапшено више особа и
прегресен већи број локација.

Акције "Мастер" и "Трак"
спроведене су јуче широм БиХ
у потрази за осумњиченима и
доказима за незаконжувоз тек-
стила, прање новца и царинске

и пореске преваре. Тим криви-
чним дјелима буцет је оппећен
за више стотина хиљада мара-
ка. Њвор близак истрази казао
је да је акцијама обухваћено 36
особа, а да је пнвни осумњиче-
ни Ффхат Пепшлић.

Акције "Мастер" и "Трак"
изведене су по налогу Тужи-
лаглтва БиХ, које је саошпгило
да је претресено неколико обје-
ката и приведено више особа
које терете за незаконит увоз
текстила.

- Прикупљени су докази да
су осумњичени кривична дјела
чинили континуирано три го-
дине. Причињена пггега према-
шује више стотина хиљада
марака. Износ негшаћених ш-
реских и царинских дажбина
по камиону кретао се и до не-
колико десетина хиљада мара-
ка - рекли су у Тужилаштву
БиХ.

СИПА је саопшгила да су
осумњичени нелегално увози-
ли текстил из Турске, Мајарске
и Италије. У акцији су претре-
сене фирме и други објекти на
подручју Бањалуке, Градишке,
Сарајева, тузланске регије и
Брчко дистрикта, а ни СИПА
ни Тужилаштво БиХ нису са-
опшгили колико је особа уха-
пшено, њихов идентитет нжи
локације на којима су
обављени претреси.

Извор близак истрази ка-
зао је да је главни осумњичени

Ферхат Пешталић стварни вла-
сник фирме "Екстраблат" из
Градачца и да га терете да је
био организатор криминалне
групе. Према незваничним ин-
формацијама, одговорна особа

у фирми "Екстраблаг" је према
докумешацији Самира Пепгга-
лић.

- Пешталић је 2014. године
основао криминалну груггу с
циљем стицања незаконите ко-
ристи на увозу текстила избје-
гавањем плаћања царина и
пореза. Тој групи приступили
су и фирма "Еуро оптимус" из
Сарајева и одрећен број других
лица - рекао је извор Тласа
Српске".

Према незваничним ин-
формацијама, Пешталић има
везе и са Сединетом Карићем
званим Сидо из Сребреника,
који је више ггута осућиван за
утају пореза и превару.

Под истрагом су, како са-
знајемо, и "Хисар трејд" у
Брчком у коме је одговорно ли-
це Нермин Јахић, "Босфор
трејд" с одговорном особом Ке-
малом Рабићем, "Еуро оптиму;"
на чијем че_т/ је Азиза Шаћир-
беговић из Сарајева те шпеди-
терска кућа "Намит" у
Градишци у којој је одговорно
лице Нада Штрбац. Поред ових
фирми, претресен је и књиго-
водствени биро "Абакус" из Са-
рајева, који је водио

документацију за фирму Еуро
оптимус".

Медији у ФБиХ објавили
су да су претресени објекти у
власнишгву конгроверзног фу-
дбалског менаџера Адмира Ху-
сарића и адвоката Хајрудина
Шкахића у Сребренику, те Ну-
срета Мустабашића у Градачпу
и Милоша Јаковљевића у
Бањалуци. Хусарић је довоћен у
везу са више афера, а посебно
је упечатљива његова јавна
објава путем друшгвених мре-
жа када је с метком у цијеви
пријетио припаднику једне на-
вијачке групе из Тузле. У СИ-
ПА и у Тужилашгву БиХ нису
могли да потврде ове информа-
пије, ггити било који детаљ ак-
ције.

Ово је једна у низу акција
СИПА и УИО БиХ против
швфца текстилне робе. Најве-
ћа акција била је "Пандора"
спроведена у септембру 2012.
године када је ухапшен некру-
нисани краљ кинеске робе у
БиХ Анес Садиковић. Тужи-
лаштво БиХ је у децембру про-
шле године подигло ошужнипу
против Садиковића и још осам
особа и четири предузећа опту-
живши их за финансијски кри-
минал у износу већем од 8,5
милиона марака. У акцији
"Пандора" привоћен је и бивши
дирекгор УИО БиХ Кемал Ча-
ушевић и један од директора у

УИО здравко ЦвЈетиновић. Ту-
жилашгво БиХ је у априлу по-
дигло оптужнипу у СЈгучају
"Пандора 2" којом су обухваће-
ни Карић, Чаушевић и Садико-
вић, а тфети их за финансијске
злоупотребе тешке 1,72 мили-
она КМ. Они су се почетком
маја изјаснили да нису криви.

>ПОКАМИОНУУВЕЗЕНЕРОБЕ
УТАЈИВАЛИ

ДЕСЕТИНЕХИЉАДА
КМ ПОРЕЗА

• организовани криминал• пореска и царинска утаја• примање и давање дара
и других облика користи

• 'Екстраблат'• 'Еуро оптимус'• 'Хисар трејд"• 'Босфор трејд'• 'Намит'• Књиговодствени биро
'Абакус'
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Рч ___ШГ

На мети истраге и контроверзни Ферхат Пешталић
фудбалски менаџер Адмир
Хусарић

Заплијењено 1,8 тона дувана
Припадници СИПА претресли сујуче по налогу Тужилашгва БиХ
и у сарадњи са УИО и МУП-ом РС три локације на подручју
Шамца и заплијенили око 1.800 килограма дувана.- Вриједност заплијењеног дувана изузетно Је велика, а према
важећем законодавству и прописима, продајом сваког килогра-
ма дувана на црном тржишту врши се утаја од близу 100 КМ на
основу акциза и пореза - истичу у тужилаштву.
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