
ПОЛ ИЦИЈСКА АКЦИЈА ЗБОГ ЗЛОУПОТРЕБА ПРИ УВОЗУ РОБЕ

НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА ГРАДИШКА, ШАМАЦ И ОРАШЈЕ

СИПАухапсила 11 цариника БиХ
Службеници УИО

'

сумњиче се збоЈ коруишивних

кривичних дело шоком ирошле и ове Јодине
У АКЦИЈИ "Бренд" СИ-

ПА је ухапсила 11 царини-
ка, службеника Управе за
индиректно опорезивање
БиХ, осумњичених за при-

мање дара или других обли-

ка користи.

УХАПШЕНИ цариници ће након
криминалистичке обраде бити

предати у надлежност Тужила-
штва БиХ на даље испитивање.

Након што их саслуша, пред-
метни тужилац ће донети одлу-

ку о евентуалном предлогу за
притвор или мерама забране.

Акција је спроведена
по налогу Суда и Тужила-
штва БиХ, а ухапшени су
цариници који су радили

на граничним прелазима

Градишка, Шамац и Ораш-

је. Према незваничним ин-

формацијама приведени су
Дејан Д., Милан Ш., Алек-

сандар Т. из Бањалуке, Хам-
дија Н. из Бужима, Тино К.
из НовогТравника, Огњен Г.

из Брчког, Адем М. и Мато

Д. из Орашја, Обрад Р. из
Шамца, Захид Д. и Вирсан
3. из Оџака.

- У оквиру акције извр-

шени су претреси на 22 ло-

кације у Бањалуци, Новом

Травнику, Орашју, Бужиму,

Брчком, Броду и Оцаку, као

и на прелазима на којима су
радили - рекао је портпарол
СИПА Лука Миладиновић.

Он каже да се осумњиче-

нима на терет ставља да су

у сарадњи са другим лици-
ма, као службеници УИО, у

циљу стицања противправ-

не имовинске користи тра-

жили и узимали новац од

лица која врше увоз робе

из Хрватске у БиХ.
- Као противуслугу осум-

њичени су им обезбеђивали
несметан увоз робе у БиХ

без прописане царинске
контроле и стварног

царињења роба - ре-
као је Миладиновић.

Борис Грубешић,
портпарол Тужи-

лаштва БиХ, ка-
же да су осум-

њичени под
истрагом због

више коруп-
тивних кривичних дела по-

чињених током прошле и
ове године.

- Осумњичени су против-

законито узимали новац и

друге облике користи, како
5и приликом увоза робе

у БиХ пропуштали
мере царинског

надзора, које су
били обавезни

да врше. На тај

начин оства-
рили су незако-

ниту имовинску ко-

рист и нанели штету
буџету, односно свим

грађанима БиХ - иста-
као је Грубешић.

0 детаљима хапше-
ња, као и износима за

које се цариници тере-
те у СИПА и Тужила-
штву БиХ нису желели
да говоре, појашња-
вајући да ће све бити

познато по окончању
истраге. ■ О.МАТАВУЉ
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srijedaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 18

Površina: 239 cm2 1 / 1


