
Агенција за истраге и заштиту ухапсила 26 особа

Штета од шверца
текстила 4,5
милиона КМ

Приведенима
се на терет ставља

пореска утаја,
царинске преваре,

примање и давање
мита и прање
новца. Ферхат

Пешталић наводни
организатор

криминалне групе
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САРАЈЕВО - Припадници
Агенције за исграге и зашги-
ту (СИПА) ухапсили су у
оквиру акција "Мастер" и
"Грак" 26 особа због сумње да
су шверцовали текстил и да је
штета настала по буџет 4,5
милиона марака.

Само у акцији "Мастер"
ухапшено је 21 лице а у петак
је њих 11 предато Тужилаштву
БиХ. Они су осумњичени за
организовани криминал: по-
реску утају, царинску превару,
примање и давање мита те
прања новца.

Припадници СИПА у овој
акцији извршили су 49 претре-
са на шдручју Сарајева, Града-
чца, Сребреника, Градишке,
Бањалуке и Брчко дистрикта.
Том приликом заплијењено је:
77.185 евра, 43.960 америчких
долара, 55.190 куна, 22.430 ди-
нара, 2.750 швајцарских фра-
нака, 500 мађарских форинти,
те мањи износи аусгралијских
долара, енглеских фунти и тур-
ских лира. Одузети су и по-
луаутоматска пушка, два
пиштоља и 49 метака.

- Поред овога наређена је
и блокада одређеног броја те-
куђих рачуна и привремену
обуставу трансакција у уку-
пном износу од 128.908 КМ и

5.709 евра -рекли су у
СИПА.

У акцији
"Трак" из решега-
ка завршило је пет осо-
ба за које ће Тужилаштво
затражити одређење притвора.
Њвор близак истрази казао је
да је главни осумњичени Фер-
хат Пешгалић сгварни власник
фирме "Екстраблат" из Града-

чца и да га терете да је био ор-
ганизатор криминалне групе.
Према незваничним информа-
цијама одговорна особа у фир-
ми "Екстраблат" је према
докуменгацији Самира Пешга-
лиђ. Пешталиђ наводно има
везе и са Сединетом Кариђем
из Сребреника који је више пу-
та осуђиван за утају пореза и
превару. Под исграгом су, како
сазнајемо, и "Хисар трејд" у
Брчком у коме је одговорно ли-
це Нермин Јахиђ, "Босфор
трејд" с одговорном особом Ке-
малом Рабиђем, "Еуро опти-
мус" на чијем челу је Азиза
Шађирбеговиђ из Сарајева те
шпедигерска куђа "Намиг" у
Градишци у којој је одговорно
лице Нада Штрбац. Поред ових
фирми претресен је и књиго-
водствени биро "Абакус" из Са-
рајева који је водио
документацију за фирму "Еуро
опгимус".

ПРЕТРЕСЕНО
49ЛОКАЦИЈА
УНЕКОЛИКО

ГРАДОВА

Хусарић
Медији у ФБиХ објавили су да су претресени објекти фудбал-
ског менаџера Адмира Хусарића и адвоката Хајрудина Шкахића
у Сребренику, те Нусрета Мустабашића у Градачцу и Милоша
Јаковљевића у Бањалуци. Хусарић је након саслушања пуштен
на слободу.- Дао сам изјаву и одмах након тога су ме пустили јер су видЈе-
ли да немам ништа с тим. Једино што ме доводи у везу са свим
овим Јесте приЈатељство са човЈеком коЈи Је власник фирме за
велепродаЈу спортске опреме - казаоЈе Хусарић.
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subotaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 12

Površina: 218 cm2 1 / 1


