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ГОШЕ: ЖЕЉКА ДОМАЗЕТ 1

- Чегворица

управљају пошшном им- ШФСшВВ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ш _________!
"Лијановићи" из Ши- Њ^ЈИВЕ^^^^^^^^^^^^^^^^В^^^^^^^^^^^^^^Н.роког и седам Ж^5Д^Д^^ИИ1^^^^^^^^^^^И_____^^^^^^^^Н______1 Ј^^^|

њихових сарадника ухапшени
су због сумње да су не- В____________Н
плаћањем пореском .^^^^^Е^^^^^^^^^^Нј^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Н-^Н

и прањем новца сте-
кли противправну имовинску
корист у износу од мили-
она Ј^^^^^^^^^^^^^Н^^^^^^^^^^^^^^^Н 4^_Н

У акцији "Бренд", коју су т^.^и
спровели АгенциЈа за истраге С а неплаћањем пореза, порес- јске токове давањем позајмица у Сарајеву и одатле обучен у
и заштиту (51РА), неколико К ом утајом и прањем новца, и ожупом удјела од одређених тренерку и с лисицама на ру-
кантоналних министарстава ЧИ ме су стекли противправну правних лица, те уплатом гото- кама одведен у Широки Бријег
унутрашњих послова, те Упра- имовинску корист у износу од вог новца на рачуне. у породичну кућу како би у ње-
ва за индиректно опорезивање Ц.6 мижона КМ. Тужилаштво БиХ, по чи- говом присуству био обављен
(УИО) БиХ, ухапшени су фед- . Припадници ове органи- јем налогу је изведена акција, претрес. Након претреса слу-
ерални министри пољопривре- зоване криминалне групе ос- саопштило је да су се ова пре- жбеним возилом је одведен у
де, водопривреде и шумарства умњичени су да су оснивали дузећа бавила увозом, прои- просторије 81РА. У моменту
Јерко Иванковић Лијановић и више правних лица, односно зводњом и прерадом меса и довођења пред породичну кућу
трговине Милорад Бахиљ. По- фиктивних предузећа на која су месних прерађевина. новинари су га питали шта се
ред њих, ухапшени су и пред- у цјелости преносили своју дешава.
сједник Народне странке прошводњу на начин да свако - Евокакваједржава,пре-
Радом за бољитак (НСРзБ) ошерећују пореским дуговима, дизборно је вријеме, а не дају
Младен Иванковић Лијановић, а сљедеће правно лице нас- Једна од највећж акција у ми говорити - кражо је проко-
Спаво Иванковић Лијановић, тавља у континуитету да БиХ у борби против организо- ментарисао.
Јозо Иванковић Лијановић. обавља производау тако да ко- ваног криминала и вишемили- Његов син Антонио, кан-
Лисице су на руке стављене и ристи исте раднике, просторије онских пореских утаја почела дидат НСРзБ за Представни-
Јози Слишковићу, Жељку Ми- и погоне за производњу по ис- је у раним јутарњим часовима чки дом Парламента БиХ,
кулићу, Здравку Иванковићу, то ј лиценци - рекла је Јозићева. Н а подручју Сарајева, Мостара, љутито се обратио новинари-
Драженку Квесићу, Мирјани Према њеним ријечима, Широког Бријега и Груда, а ма: "Само ви закухајте, а ми ће-
Шакота и Мирку Галићу. У имовинска корист коју су ост- спроведена је на 14 локација. мо на конференцији за медије
својству осумњичених саслу- варили незаконитим радњама Претресени су објекти и преду- рећи шта имамо."
шани су и глава породице Ли- потиче од неплаћеног и утаје- зећа чији су власници иж које Приликом поласка из куће
јановић - Стипе Иванковић Н ог пореза на додату вријед- користе осумњичена браћа Јерко Иванковић Лијановић је
Лијан, те Венка Иванковић и НО ст, ненамјенски потрошених Иванковић Лијановић - Јерко, га собом понио торбицу, а ис-
Мирослав Чолак. подстицаја за развој прои- Спаво, Јозо и Младен. У окви- пратила га је и мајка у сузама.

зводње и пољопривреде, те ру акцијеизузетаједокумента- Остали осумњичени ухапшени
продаје отуђених залиха федер- ци ј а и доказни материјал из су у Мостару, Широком Брије-
алне Дирекције за робне рез- предузећа "Лијановићи" и "Ко- гу и Грудама.

Полицијски службеник 51- ерве. У намјери да прикрију ра-фин" Широки Бријег и
РА Кристина Јозић истакла је поријекло незаконито стечене "Велмос компанија" Мостар.
да су ухапшени осумњичени за имовине, овај новчани износ Је рко Иванковић Лијано- Истрага против породице
организовани криминал у вези враћали су у легалне финанси- вић је ухапшен у згради "Липе" Лијановић води се од пропше
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1новић ухапшена
11,6 милиона КМ

"ЛиЈановићи" д.о.о. 4
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-олокчинј даниала Ракић {КмриЛ Мир|ана Шакота

— &____к и_чч_и.лр_сто._. аменн. /
__-^-~^~^ V 8 1г Д__1_«6Ј««УЛ_Р_ИЧР V 3>»-*-.^--____.
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Шрмп нп пгмптг 'Лчановићи' д.о.о, (блоктфан) Вежа Иванковић (блокфан) Шираки Бријег вл. Никола Алггеза

"Прософт- д.о.0. (блокиран) (првиоснивач
ко|есуфирме (блоквдан) "Ауто Лијановићи" д.о.о.)утајиле порез I I I I I I I I I_______

2ЕГ
године. Специјални тим Тужи- I I I I

_,
__

-_п__р_н___--ило___--___ '_М__ови__'д__о.
лаштва БиХ у сарадњи са ин-

-Лактат'спекторима УИО дуже од 'Л дЈГ"" Ј Д°°. 4 ■ -„.„„.годину је прикупљао подаже о (блокиран) вл 'ц*!^™ С1КАП1\А
милионским утајама пореза. |
УИО је саопштио да су јуче- I 1 I— . , :— I Потпредфдник НСРзБ Меровд Шерифовић.
рашње актишости повезане са оти*«,* [ _д___У Шерифовић на конференцији за ИаакаоједаПредфднишгво
акпијом "Месо" и рез)лтат рада I I I I новинареуСарајевурекаоје аранке подржава владавину
њихоних службенжа који су у -ЈНЈунита' 'ЗДИ.пррдукт' данемајуникаквихинформа_ија права и инаитуције ђиХ, додају-
претходних неколико година д.о.о. _, д.о.о. -_*___«_« охапшењша. ћидајеврлоочигледнодао/
истражиж непранилности ка- ■"■ ЈЈ"-"™ 'иЈШп&к та_У - Неможемоунапријед изно* полицијскеаруктуретемпирале
да је у питању прометовање сити никакве коментаре, али извоћење одрећенихактивнос-
месаимеснихпрерађевинакод ' ' ' 1 ' вријеме ће показати да смо ти, те бацили сумњу на свој кре-
неколжо пореских обвезника. ошшВГ^^ %р___5_-._с_ј.«_| на правом путу ■ изјавио је дибилитет и професионалноа.
УИО је први извјештај против I I
Лчановића прослцедио Тужи- """"ЈЈ"" Венку Иванковић из породице Венка Иванковић била је од-
лаштву 2011, а допуњен је вл.ж_т.ко Л^ановић, за коју _деницама говорно лице у предузећу
2013. и 2014. године. Извјешга- (влсж_те_^1 ез пок Р и ** а гарашду управо "Фармер". Главни осумњичени
јимајеобухваћено20лица- 14 Лијановићи. И ова фирма за организовање групе за пре-физичких и шест правних. престаје с радом након двије вару су Славо и Јерко Иванко-

Инспектори у Сектору за године, те остаје дужна око вић Лијановић.
порезе УИО БиХ обавиш су Н_1^^^Н^^^^^^^^ННј!^^^ј||Ц мижон КМ. Предсједник Владе ФБиХ
контролу пословања фирми ''^^^^^^—^М^—^—^К^Л ______ ~,~ "ЛМЛ ______________________________

НерминНикшићподниојела-
које су предмет извјештаја, али ~~'__\К чН^к '^Ч ни Кантоналном тужилаштву
и осталих предузећа која су би- ИипР^^ %<*^В тМШ' рШМј._.__г-^1!\ ОТД11 БРДЋЕ У Сарајеву кривичну пријаву
ла њихови пословни партнери. ј^НкЈч/ \\ ' ' ШШЖ! '_. Ш пм 1/шп_шт_ Ч 301 ™ Јф ка Иванковића Ли-
УИО је спрцечио и одрећене Р^^ВГУ Ж1 ■ / Иш _^^№' Ч' Ш

ЛИЈАНОВИЋ јШО вића због сумње у малвер-
захтјеве за поврат ПДВ-а, које ј^^Ни ■ кАг.кНН '^1* ИВАНКОВИЋ зације приликом додјеле
су тражиле неке од компанија Е-^-ЗНН Ш в№_____Г^М__._-\\\\\К _-*____№>' подстицаја пољопривредници-
које су обухваћене извјештаји- ||1~^5?_ Ш \^М!јЛ^МММЕшШ^^-^ Овај рецепт поновљен је ма. Центар за истраживачко
ма просл^ећеним Тужилаш- Ц^ Мк'~ I |1 јИ неколико пута - фирме су га- новинарство објавио је лани
тву. [№ Лн*'** 1' -у ШтШШ. шене, а иза њих су остали ми- дајеод21 милиона марака по-

У извјештају који је УИО № ШШ ' .'^ М^^^^^Н^^^^^^Е лионски дугови. Сва имовина дијељеног за подстицај пољо-
просЈп^едио Тужилаштву наво- јјв: Шт Ј Ш т___\\\\\\\\\\\\КК1_\\\\\\\\\\___\ је воћена на основној фирми, привредним газдинствима у
ди се да су фирме МИ-МО, Ш __Ш_Р Ш -^^^_^_Г^^^_И^Н^ која је, у ствари, изнајмљивала ФБиХ, најмање 2,7 милиона
"Фармер", "Фаржо", "Продукт" ■ ''Жи— ' '>^|^| капацитете другим компанија- додијељено за непостојећи по-
и "Лактат", избјегавајући да ВС. !_§^ ; '" ма, те је службеници УИО не сао иж страначким ксшегама
плате ПДВ, оштешле буцет за

_ . ■ - . одузеш. и родбини Јерка Иванковића
више милиона марака. Те фир- представника Алије Ћурића. упошљава исте раднике, али не У шеми утаје пореза по Лијановића.
месу, какојенаведено, повеза- Ова фирма изнајмљивала је преузима дугове. Сједиште но- правилу се појављују исти У Тужилаштву БиХ нала-
не са предузећем "Лцановићи" производне капацитете и ве фирмејеу Широком Бр^е- људи. Директор фирме "Фар- зи се и кривична прцава упра-
из Широког Бријега. упошљавала раднже компани- гу. Фирма је регистрована на мко" био је ухапшени Бахиљ, ве Хипо Аша Адргђа банке

Истражиоци су сачиниж је"Лијановићи", аусудскомре- који се појављује и као дирек- против Јерка и Славе Иванко-
шему која доказује да постоје гистру у Мостару заведена је с _~НТ~_~__~Т~0~Т~^?~^~И тор у првој фирми МИ-МО, а вића Лијановића због по-
елементи за сумњу у организо- оснивачким улогом од 2.000 ■ НКцЈ , Ј.1^^В власнжјетжоћеједанодчла- чињене преваре при добијању
вани криминал, чијим дјело- марака. Само три године кас- ВчЈЈлил5иЦЈи__1^^иИ нова Ф* 1^******^*- Иважовић. Ту кредита.
вањем је БиХ оштећена за није фирма престаје с радом и ј|!1-__^_ су и Јозо Слишковић, бивши Федерална управа псгаици-
72,92 мижона КМ. Према тој остаје дужна милионске изно- ■јЈВђгМЈЧ.Зш^^^И директор фирме "Фармер", је поднијела је у марту прцаву
шеми, на примјер, компанију се за порез. Пословање фирме ЈјЈ^^^иј^^^^^Д Здравко Иважовићјеодговор- против Јерка Иважовића Ли-
МИ-МО су Лијановићи 2002. МИ-МО потом преузима МИ-МО 2,27 на особа у "Продукту, а јановић и 56 његових сарадни-
регистровали у Мостару преко "Фармер", који закулљује капа- "Фармер" 1,85 Жељко Мжужћје фжтивни ка због сумње да су куповаж
свог бившег комерцијалног цитете "Лијановића" и "Фармко" 3,38 власник фирме "Фармко". гласове.


