Тројка која је посљедња пала у акцији "Пандора"
осумњичена за више кривичних дјела
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Алмедии
САРАЈЕВО
Рожајац, Харис Крујези и
Нурија Шкијбо, који су
посљедњи ухапшени у акцији
"Павдора", осумњичени <у да
су као припздпици оргашповане криминалне групе Анеса
Садиконића учсствовали у
малверзацијама приликом
увоза огромних кашчина тскстилнеробе.
Садиковић је власник
фирме "Екосан" и слови за

некрунисаног "краља текстила"
у БиХ. а захваљујући сарадњи
са врхом УИО годинама је
држао монопол на тржшшу ш
робе и малверзацијама убирао
милионс марака.
Из Тужилапттва БиХ је

саопштенодајстројкаувозила
текстил уз лажне фактуре којима је умањивана вриједност
робе како би умањили изное
увозних дажбина.
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СУСПЕНДОВАО
23 СВОЈА

ј^ СЛУЖБЕНИКА
" Тројица ужшшених су осумњичени за организовани
криминал у вези са пореском
утајом, царинским преварамаи
прањсм новца. Навсдсним
кривичним дјелима проузроко-

вшајешлигаштетазабуџет,

а

осумњичени су остварили
изузетно велику незакониту
имовинску корист
пре-

цизиралисууТужилаштву.

Исгакли су да ће након
испитивања осумњичених, поступајући т)'жилап одлучити за

које ће тражити притвор или
мјсрс забранс.
Љжајац. Крујези и Шкиљо
ухапшени су у понедјељак у
окпиру акције "Пандора" тошм
шје је прошпе седмше слободе
лишено више од 40 особа мећу
којима су и бивши директор
Управс за ишшректно опорезичање (УИО) БиХ Кемал
и
Чаушсвић
актуелни
шмоћник дирекгора у Секгору

за царине^гражо Цвјетиновић.
У насгавку акције "Пан-

дора", по наредби Тужилаштва
БиХ, полицијски службенипи

Држашс агснцијс за истрагс и
запттиту (8ТРА) јуче су слободе

лишили Сашу Јовановића.
Извор Тласа Српске" рекао је

да је ријеч о царинику гоји је
5 И0 у бјекетву, а ухапшен је у
вези са малверзапијама у

Царинској
испостави у
Градиптци.
Суд БиХ јс изрскао мјсрс
забране напуцпања мјеста боравишта и састајања са одза
рећеним лицима
20
осумњичених. Мјере забране
одређснс су Алији Машићу,
Алмиру Кадићу, Дражану
Кожулу, Свети Миљићу.
Љубомиру Вијинићу, Драгану
Томићу, ДеЈану Павићу, Нермину Хрусгићу. Александру
Петровићу, Хајрудину Муминовићу и Фаруку Шушњари.
Исте мјере односе се и на
*кмвме
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Алмедин Рожајац (29) из

Вареша са пријављеним
пребивалиштем у Сребренику оснивач је и
одговорна особа у предузећу "Јаха" Сребреник.

Харис Крујези (30) из
Вареша је власник фирме
"Манчо" на тржници "Аризона" код Брчког. Нурија
Шкиљо (23) из Добоја
има фирму у том граду.

Данијсла Стојчића, Бору Марјанопића, Радана Кузманопића,
Мишу Новковића, Весељка
Сгарчевића, Едвина Ађуловиђа,
Дејана Њжицу, Мирка Ивића
и ЈосипаКовачевића.
Сул је раније одредио јед-

номјсссчни притвор Ксмалу
Чаутевиђу. Садиковићу. Здравку Цвјстиновићу, Јанку Јовановићу, Миланку Никићу,
Мирославу Крагуљу, Зорану
Цвјетиновићу, Ениси Имшировић и Јусуфу Ћосовићу.
За шсфом Царинскс исшставс
Градшпка Радованом Ђурићем
расписана јс мсћународна потЈерница.

Сви су осумњичени да су

као чланови организоване
криминалне групе малверзацијама са порезом и паринама
приликом увоза текстила и
возила од 2004. годинс
наносили ппетз'^*џету од двије
мили Ј а ЕД с марака годишњс.
Према незваничним ин-

формацијама, акција "Пандора" се насшвља, а могућа су
нова
хапшења јер су
осумњичене 54 особе. Истрагом су обухваћена 33 радника УИО мећу којима су
париници, царински инспек-

тори, шсфови царинских испосгава и вође смјена. Из УИО
је саопштено да су суспендовали 23 осумњичена
службеника, којима је одређен

притвор ати мјсре забране.

