
ТУЖИЛАШТВО БиХ ЗАТРАЖИЛО ПРИТВОР ЗА СВЕ ПРИВЕДЕНЕ У АКЦИЈИ „ГИБРАЛТАР"

ПАЛА МАРКЕТИНГ МАФИЈА
Међу девеш ухоишених Лојло Торлок, зоменик дирекшоро ПинкБиХ

БАЊАЛУКА - За свих девет
особа које су у претходна два
дана ухапшене у на подручју
Босне и Херцеговине, у по-
лицијској акцији „Гибрал-
тар", Тужилаштво БиХ је за-
тражило једномесечни при-

твор због опасности да би
осумњичени могли ометати
истрагу, прикривати доказе
или утицати на сведоке и са-
учеснике.

Према информацијама из
Тужилаштва БиХ, у овој ак-
цији разбијена је маркетин-
шка мафија која је годинама
извлачила новац из држав-
них фирми лажним уговори-
ма. Посебно се то односи на
„Еронет" БиХ. Незванично,
само је из „Еронета" по јед-
ном уговору извучено око

осам милиона марака. Од
тога је украдено око пет. Ту-
жилаштво барата подацима
да је укупно извучено око 10
милиона марака. Средства
су пребацивана на рачуне
офшор компанија у Слове-

нију и Аустрију и даље на Ги-
бралтар.

У акцији су ухапшени Сти-
пе Прлић, председник упра-
ве „ХТ Еронета", Зоран Баку-
ла извршни директор „ХТ
Еронета", затим Лајла Тор-
лак, заменик генералног ди-
ректора Пинка БиХ, Дарко
Алексић директор „Мреже
плус", Ејуб Кучук, директор
маркетиншке агенције МИ-
ТА, Сенад Заимовић, дирек-
тор маркетиншке агенције
„Фабрика", Невен Кулено-
вић директор маркетиншке
агенције СВ-РСА и његова

супруга Белма и брат Сањин.
Као један од главних орга-

низатора групе окарактери-
сан је Невен Куленовић, који
је имао отворене офшор
компаније у Словенији и Ау-
стрији, где је пребациван но-

вац из БиХ. Истрага је откри-
ла енормне уплате и исплате
са рачуна његових компани-
ја последњих неколико годи-
на. Сви ухапшени ће морати
да објасне колико новца су
добили на основу маркетин-
шких уговора, и где је новац
завршавао.

Истрага је открила и да је
Пинк БиХ, фирми у власни-
штву Куленовића - „Медија
лимит", уплатила 669.000
евра. Са рачуна „Мрежа
плус" је отишло 680.000
евра.

Што се тиче исплата са ра-

чуна из иностранства, Куле-
новић је себи исплатио
540.000 евра, Стипи Прлићу
169.500 евра, Зорану Бакули
225.000 евра, а Дарку Алек-
сићу из „Мреже плус"
214.000 евра. На списку ис-

плата је још неколико особа
које ће Тужилаштво прове-
рити како би сазнало где се
новац делио.

Истрагом је разоткривена
и малверзација у лажирању
података маркетиншких
агенција. Лажирани су пода-
ци о гледаности који су били
мамац за договорене рекла-
ме и извлачење новца. У
склопу акције је претресено
и 17 локација широм БиХ и
изнето на стотине доказних
материјала о раду маркетин-
шких агенција. ■

С. МИШЉЕНОВИЋ

УХДПШЕН Један од приведених у акцији „Гибралтар" ПРИВЕДЕНД Лајла Торлак

ЕЈУБ Кучук је ухапшен другог да-
на, односно предао се припадни-
цима СИПА, а претресене су и про-
порије у којима ради и борави.- Кучук је један од оних за које је
истрагом утврђено да су на осно-
ву фалсификованих или штетних
уговора и фактура пекли про-
тивправну имовинску корип у
износу већем од пет милиона
евра. Они су новац корипили за
наводни откуп ТВ права и услуга,
која највећим делом нису пвар-
но продата - рекла је Кристина
Јозић, портпаролка СИПА. В. М.


