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У легалним новчаним токовима откривено готово
30 пута више илегалног новца

Опрано
рекордних
57 милиона
марака

Подаци СИПА
показују да је за

шесг мјесеци

2018. године износ

опраног новца
пријављен

кривичним
дјелима износио

56.941.913, докје

износ за исти

период 2017.

износио
2.115.800 марака

ПИШЕ: ВЕДРАНА КУЛАГА
уес31'апак@�1аЈј�1'р5ке.ссш

ИСТОЧНО САРАЈЕВО ■

У легалним новчаним тсжо-

вима у БиХ је, за само шест

мјссеци ове годиие, откри-
вено готово 57 мнлиона ма-

рака онраног новца, што је

апсолутни рекорд. показују
најновији подаци Агепције

за истраге и заштиту (СИ-

ПА) БиХ.

Инепектори у Финансиј-

ско-обавјештајном одјељењу.
који радс на сл>'дајсвима ко-

ји се тичу прања новиа, у
протеклом периоду годишње
су откривали од седам до 32

милиона КМ илегалног нов-

ца. Мсђутим, из најновијих

података СИПА је видљиво

да је овогодинтњи износ пре-

машио годишње просјеке и

да је готово 30 пута већи у

сдносу па исти иериод 2017.

године.

- За ШСС1 мјссеии 2018.
године је, према подацима
којима располажемо, износ

опраног новоа пријављен
кривичним дјелима износио

56.941.913. док је износ за

исти период 2017. износио

2.1 15.800 марака - потврдили

су за "Глас Српске" у тој без-

бједпосиој агенцији.
Тужилаштвима у БиХ

достављено је пет извјештаја

и једна допуна извјсштаја о

постојању основа сумње о

почињеним кривичним дје-

лима из ове области и из-

вршиоцима, а свидснтирано
је и 209 сумњивих транса-
кција обвсзника но Закону о

спречавању прања новпа и

финансирању терористи-

чких активности.

- Од банкарског ссктора
стигло је 1 18 при|ава у изно-

су од 58.492.152 КМ, аод.ос-

талих обвезника стигла је 91
пријава с укупним износо.м

од 2.474.674 КМ - показују

подаци СИПА.

Директор те агениије
Перитш Станић јуче није ол-

говарао на телефонске пози-

ве, а за

п р и ч Ј
пису били

расположс-
ни ни у комиси-

ји у Парламенту ВиХ чији је

један од задатака надзор над

радом СИПА.
Замјеник прсдсједавају-

ћег Заједничке комисије за

одбрану и безбједносг Пар-
ламента БиХ Борислав Бо-

јић рекао је да прво мора да

види каква је структура и у
којим областима је уочено
прање новпа, да ли је ријеч о

јавном или реалном сектору.

али и друге детаље да би

могао да комепгарише нове

податкс.
Други члан ге комисије

Марио Караматић је кратко

поручио да је на годишгкем

одмору и да не даје изјаве.

У СИПА су ранијс рс-

кли да се међу сумњивим

трапсакцијама које су
пријав.Т)Ивалс банкс всћи

број односи на учес1адс

приливе т иностранства на

рачун страног представниш-

тва у БиХ. ипо-приливе на

рач> ?н правнс особс у БиХ из

некооперативних зема.та.

сумњиве уплате ненладиних
организација на рачун фи-
зичких лица, те разне гото-

винске уплате на личне

рачуне.
Сумње су стнарали и по-

лози готовине на рачун ира-
вне особе који знагно

одст\'пају од претходног по-

словања, приливи у корист
физичке особе која није сга-

новник БиХ с оф-шор дес-
тинације на оенову
копсултаптеких услуга. а

провјсраванс су и чињснице

које су указивале на посло-

нне малвертације и корутши-
ју.

Нај ч с шћ а об иљ с ж ја
сумњивих 1рансакиија ири-
јав.гених од осталих обве-

зника су, како су рапије

појасниЈШ, оила готовинска

шила'1а крели1а без иорије-

кла новца, учестали ино-

приливи путем система

брзог преноса новна на ра-

чун физичке особе те прије-

времена отплата лизинг

аранжмана.
Надлежни у Финансиј-

ско-обаојештајном одјеЈгеиу
СИПА су ирије три годипе
указали на то да јс отсжава-

јућа околност, али и изазов

за развијањс сииема иротин
прања новна то што је то

"појава у кретању", која се

непрекидно развија.

Упозорили су да "перачи"

новиа корисге нове технике,
али и додали да уочени

трендови у новчаним тран-
сферима који се одвијају у

финансијском сектору БиХ.

из БиХ и према БиХ. Најве-

ћи број лријава односи се,
како су казали, па одређепе

елсмснте порсске утајс, сли-
једи сумња у контролисано
намјештене правне послове

и подизање готовине са ра-
чуна ла оспову фиктивпе

пословне докумснтацијс.
Повећан је и број нрија-

ва које индиректно указују

на разне врсте превара, од
крађе идептитета. лажи-

рања исправа, до злоупотре-
бе овлашћења и ијшних

картипа.

Најчешћа
обиљежја
сумњивих
трансакција
из протеклих
година

* учестали ино-приливи у ко-

рист рачуна страног предста-
вништва у БиХ

* уплате НВО на рачун физичке
ссобе

* трговање виртуелном валу-

том биткоин

* полог гстовине на рачун пра-

вне ссобе који значајно одступа

од ранијег послован-а

* прилив с оф-шор десгинације

на темел=у консултантских услу-

га

* готовинска отплата кредита
без поријекла новчаних средста-
ва за њих

* пријевремена отплата лизинг

аранжмана

>ПРЕВАРАНТИПРОНАЛАЗЕ
НОВЕ ПЛЕТОДЕ

Вриједност поднесених извјештаја
(у милионима КМ)

година износ
грвих шест мјесеци 2018. 56,94
2017. 10,27
2016. 32,08
2015. 7,98
2014. 19,35
2013. 18,81
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