
Акција припадника 51РА и инспектора УИО
на подручју Бањалуке, Градишке и Приједора

Ухапшенишверцери
кинеске робе
Ухапшени власници бањалучких шпедиција "Феникс" Јован Дивић и "Култ"
Миленко Мандић, власник фирме из Бањалуке која се бави увозом кинеске
робе Бране Родић и власник бањалучке превозничке фирме Санел Бабић
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БАЊАЛУКА - Инсиск-
тори Државне агенције за
истраге и заштиту (81РА) и
Управе за индиректно опо-
резивање (УИО) БиХ ухан-
сили су јучс чстири особе
због сумљс да су малверза-
цијама при увозу кинеске
робе оштетили буџет БиХ

за више милиона марака.
Прсма незваничним ин-

формапијама, ухашпени су
оласници бањалучких шпс-
диција "Феникс" Јован Ди-
вић и "Култ" Миленко
Мандић. Како незванично
сазнајемо, осим њих, уха-
пшени су и власник фирме
из Бањалукс која сс бави
увозом кинсскс робс Бранс
Родић и власник бањалучкс
прсвозничкс фирмс Сансл
Бабић.

Током акпије, која је
изведена по налогу Тужи-
лаштва БиХ, припадници _.!-
РА и инспекгори УИО
прсгресли су, измсћу оста-
лог, парински 1ерминал у
Градишпи, пс1 фирми у
Бањалуци и јсдну у Приједо-
ру и изузсли докумснтацију
која ћс биги коришћсна у
наставку истрагс.- На царинском термина-
лу у Градипши прегресене
су пшедипије "Култ" и "Фе-
никс". У Бањалуии су пре-
трссснс продавнипс "АКЕ" и
"Природна одлука" у улици
Браћс Подгорника и соади-
шга "Исгочни бисср" и
"Хонг фу" у Карађорђсвој
улици у насељу Лауш. При-
палнипи Х1РА и инспсктори
УИО претресли су и преду-
зеће "Чени" у Приједору -рскао је "Гласу Српскс"
извор близак исгрази.

Прсма њсговим ријсчи-
ма. приликом прстрсса изу-
зста јс всћа количина
документапијс, која ће по-
служити као доказ у даљем
поступку.- Осумњичени су прили-
ком увоза кинеске робе у па-
пирима приказивали много
мању вријсдносг од сгварнс.
На гај начин су плаћали
много мањс износс порсза и
ошгстили буист за вишсмил-
ионскс износе - истакао јс
исти извор и додао да су по
том модслу радили година-
ма.

Портпарол УИО БиХ

Ратко Ковачевић рекао Је да
постоји сумња да су се ос-
умњичени бавили фалсифи-
ковањсм докумснтацијс коју
су прилагали приликом уво-
за робс из Кине с пиљсм из-
бјегавања плаћања увозних
дажбина.

- Претресено је укупно
12 локација, а приведена су
два шпсдигсра, увозник и
посрсдник при увозу робс у
БиХ. Акпија сс спроводи ра-
ди постојања сумње да су
починили кривична дјела
организовани криминал. по-
рсскс утајс или прсварс и
паринске преваре - рекао је
Ковачевић.

У 51РА су рекли да ће
ухапшсни послијс криминал-
истичке обрадс бити прсда-
ти Тужилаштву БиХ на даље
поступање. До закључења
овог броја саслушањс уха-
пшсних нијс било завршсно,
а очекује сс да би они данас
требало да се нађу пред ту-
жиоием.

>ПРЕТРЕСЕНЕФИРМЕ КОЈЕ
СУ УВОЗИЛЕ

КИНЕСКУ РОБУ

АКЦИЈА "БОС"
У септембру прошле године
у сжцији "Бос" ухопшен је
крољ увоза кинеске робе у
БиХ Анес Садишвић и још
седморо његових блиских
рођсжа.
Они су осум1 мчени да су
увозом кинеске робе оште-
тили буиет институција БиХ
за око 300 милиона маража.
Њима се на терет ставља да
су се шеа година бавили
малверзацијама и увезли ро-
бу вриједну неколико мили-
јарди марака.
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