
Детаљи из истраге против браће Иванковић Лијановић и њихових сарадника

Убрали милионе са
фиктивних факгура
Истрага показала ■"^чјикчик

<^^^^^^Н^^^^^^^^^^^ заштиту (81РА) Жељка Ми-
ДС1 Су ОраПО ЈерКО, К ':||||1Ј - Злравка Иванковића

Јозо и Слсво __\\\\\\\\\В^Мт^ттт^т^т^т^тш^Шв^. _________^^_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_г \\шг^^3^т\ " Др™™ 3 к»ешћа '■'*»-

ИванковићЛијановић Ч^^^ВЖШР »№од 2007. године
организовали и т^т __\\\\\_\\\\\\____\\\_Ш^^^Ш^^Ш^ттМ_\\_\\\\\шт~____^^ ™« Ј« На Р°« н " ,Р« е

Хттт^^^ШттттМтттттМтттт^^тттттт^тттттттВ МЛаДСН
руКОВОДИЛИ Ш т\\\\ш-т\^Ш^^^^^^^^М^В^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Иванковић

о рга н изо ва ном _ш Л^^^Н1^^^^^^^^^^^^^НЕ^вн^^^^НИГ^^1Н :"'" "' ' ка ~

КрИМИНОЛНОМ лац одлучио да нема разлога
ГруПОМ ј^^Ц!<^^^^^^^^^^^^^^Е^?<1^^^1Н^^^^^^^^В^^^^^^Вв»-^^1 за одређивање мјере ттриттнора

(Ј^нивањ^м " ' А| даље ПОД И

фиКЈИВНИХ Предузећа НМ^^^^^Н^Б^Н^^^^^^^^^ЕР^^^^^^^^^ННШ^П^' умњичен у овом а
,,^ лл „ л 111ЈГ , 1ЈЛ(1Л V^НИ^^^^^^^НкЗН^ по пуштању на слободу рекаоубрала милионе шшшшш^М& ______Н^НГ ШшМВЕЕМ*^ \,<:,,: :,,:.,,»,<\,< •,:,»,,,<„.

марака и оставила хапшење Ле Р ка ММВ^^Мг • ~^ с с^ ш р скли да сам
МИЛИОНСКО ДуГОВОЊа Лф^ 1ШК -.хатшен, дшас су ме пустили.

Ф01ОАРХИВА ■*''--**> I &-*Ж Све то неће нас сприЈечши у
30 ПОрвЗ .ПВДН? ________________? М _\\\\\\\\\\\\\\\\\т '-.тшГ* -тЗ*. воћењу изборне камшње - ре-

твшржрљка иомачгт ка0 Јс М ла Д сн Иванковић Ли-||шш1,.-*ш1,Ј-Јћд дшиаји, Ријеч је о предузећима ме био помоћпик директора у почшшге су и са осштвањем и хиља, Јозу Слишковића, Мир- јановић.дазбзоеопе МИ-МО, "Фармер", "Фармко" фирми "Фармер", тако да је каснијимфиктивнимгашењем јану Шакоту и Мирка Гажћа. Хапшења су усптфдила на-САРАЈЕВО ■ Министар и 'ЗЦ.И Продукт", која су има- био пријављен на два радна и другж предузећа која су има- кон вишегодишње истраге Ђ-
пољопривреде, воцопривреде ла минимални основачки улог мјеста у двтде фирме за које се ла велике лугове за ПДВ. МЛАПЕН жилаштва БиХ против
и шумарства ФБиХ Јерко од 2.000 маржа и у име њих су испоставило да су фиктивпе и Тужилаштво БиХ јуче је ИКДНКОВИЋ власника Месне индустрије
Иванковић Лијановић ос- сацашњи федерални министар да су служиле само за прање иакои исшттивања осумњиче- ј^^ __. . диП || и . "Лијановићи" и са њима пове-
умњичен је за низ крнвичних трговине Милорад Бахиљ и новца, а потом увлачење тог нж донијело оддуку да затра- ЛИЈАпч/ВИ Ћ зднш . ф™^ ч 5ог милионскедјела у вези са финансијским друга тада овлатпћена, а сада новца у регуларне токове. По- жи одрећивање притвора за ПУШТЕП НА у Та ;е дореза. У својству ос-
криминалом и злоупотребом осумшичепа лица закључивати реске и царинске утаје у више- Јерка, Славу и Јозу Ивашгови- СЛОБОДУ умњичених шред 11 ухаттше-
положаја и овлашћења, а ис- ушаоре са Лијаноаићима - ка- милионским износима ћа Лијаноаића, Милорада Ба- них саслушани су и Венка
трагом је утврђено на који женашизвор. - Тужшаштво ће предло- Иванковић, Мирослав Чолак и
начин су ухапшени у акцији Мирјана ТТТакота и Мирко життт ттритвор због опаспости ота ц браће Лијаповић - Стипе"Бренд" незаконито прибави- Галић су, кжо је угврћено ис- дћјћћћмћш од бјекства осумњичених и ИванковићЛијан.
ли милионе КМ и Јлога свих трагом, овој организованој **ЛЦГ1ЈЕ оттасности да би боратжом на Истрага против породице
осумњичених уовом стучају. криминалној групи књиговод- Т ™,п„,т»пВи>.гпгп,„™пп!е Љп^гпићп Нпп^пнпгппнп слободи могли да 0МШ "У ж ~ Лијановић води се ол протпле

Рекао<ето"ГласуС Р пске" ственим документима и еви-
™ае а\"П " трагу, прикривају доказе, те годаН е, а Управа за штјррек-

изворблизакистразиидодао денпи ама омогућавали да 1^еда е Г \2\ ™?ГпТмТг!^™ врше ушца] на сдедоке иж са- шо опорезивање БиХ 2011 го-
дајеистрагауоквирукојејеу прибаве имовипску корист ве- °™<* « с™ ™ГЧ р 1сцГе 3»: У-спике. Тужилаш И о пас- дане до™а је ТужилшттвуактчиБренд-усриЈедуЈ™- 1ту од Цбмилионамарака. Ба- бе нГшГГојо а „ Бво тавља истрагу и битно је извјештај у вези са утајом по-
пшено11љуци.показаладасу хиљ је у својству извршног

™ л 7™6„ ,™
истаћи да све особе, без обзи- реза путем фик™™х фирми.

браћа Јерко, Јозо и Славо директора фирме МИ-МО у ГДГенГза Гтои лиГ^чено за оа т Т ° Да ш И ' г ~~~~~~- Пшицијскп службени! 81РА
Иванковић Лијановић као су- договору са Јерком, Јозом и н ™ на „ оаТ не ™ ГГе7ГелГе™ 44» заб Р анс ™ Ч Крисшна Јозић истжла је у
втасшвдт с(жрме "Лијановићи" Славом Иванковићем Лијано- ° Р ;™ ° ™ Та"Те ;?е о ш\а, 2 % Тлоба" одмах мш ™ да С У Ј™>/од 2007. године организоваж вићем фжтурисао све залихе ™чине, кр„ум,чарет,е„теро ,јлооал штене на атободу и даље имају умњичени за организовани
и руководили организованом на фирму "Фармер", која ' . ћ ђ

„, „ Пошпа ' * штш . ™ту с осумњичених и прошт, криминал у вези са непла-
кримипалпом групом к 0] а ]е обав.-ца исту гдаташост. Исте п» , 1п ™ Њпиг^е™ћ и™г 1е ™ сс води "^ 2 " Р ска0 е ћ1ем пореза, цортком утајом„мотућитаоснивањеттредузећа фактуре просљеђивали су на ™ГХћЈ^I? ГеГ_ " портпарол Тужилаштва БиХ и прањем новца^птме д те-
којадводштиВенкаИванко- фирму "Лчановићи" са на Ч е- Гпи^13о™1ГнГза нХГнтнГ^ Борис Грубешић. кл/противправну имов^ску
вић, Злравко Иванковић и ром да онемогуће плаћање П^ч^Т^Гљ огиГозГ на! е ' ' За 0С У™™ Ч« «7 га " ко Р ист у износу већем од 11,6
ЖељкоМшстаћ. ПДВ-а. Бахиљ јс у исто вријс- рстне зпотиие ча подруч|у «о- тори|И озе инсгиаде. коћс ухапшсни у акцији коју јс ™ 0 на КМ.


