
51РА наставила хапшења на подручју УСК у акцији "Коверта"

Пословођа
узимао мито

Фахрудин Сирћо осумњичен да је умијешан у малверзације и узимање новца од приватника
и власника пилана како би добили дозволе за сјечу шуме, рекао извор близак истрази
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ПЕТРОВАЦ - Државна
агенција за истраге и за-
штиту (5ДРА) у паставку ак-
ције "Коверта" ухаисила је
пословођу Шумског привре-
дпог друштва "Упско-сапскс
шуме" у Петровцу Фахруди-
на Сирћу.

Извор близак истрази је
рекао да је Сирћо умијешан у
малверзације у вези са узи-
мањем новца од приватника и

власника пилана како би до-
били дозволе за сјечу шуме.

Из 81РА је, наводсћи њс-
гове иницијале, саопштено да
је Сирћо ухапшсн 24. јула и
да је током акције претресено
неколико објеката у Петров-

- Ухапшени Ф. С. је ос-
умњичсн за организовани
криминал, злоупотребу поло-
жаја или овтаитћења, против-
законито посредовање и
примање дара и друтих обли-

ка користи - наводи се у саоп-
ннсњу 81РА.

Додаје се да је акција ха-
пшсња извсдсна по наредби
Кантоналног суда Унско-сан-
ског кантона у Бихаћу и Кан-
тоналног тужилаштва
Унско-санског кангона.

Осумњичени Сирћо пре-
дат је Тужилаштву УСК у Би-
хаћу, у којем су наводећи
иницијале ухапшеног Сирће
рекли да ће против њега по-
слије испитивања бити пре-

дложен притвор.- Ово јс пего хаптпење у
истрази против руководиоца
Ш "Унско-санскс птуме" дирс-
ктора Џевада Муслимовића и
других. У овом случају биће
наставл>сна истрага с циљсм
откривања и сузбијања коруп-
ције и нсзакони гост и у овом
предузећу - рекли су у Тужи-
латптву УСК-а.

Извор близак истрази је
рекао да су у оквиру акције
претреесне прос горијс прс-

дузећа "Унско-санске шуме" у
Петровцу и канцеларија Сир-
ћс.

У оквиру акције "Коверта"
11. јуна ухапшени су директор

ШПД "Унско-санске шуме"
Цевад Муслимовић и његов
возач Хајрудин Пехливановић.
Потом је 25. јуна ухапшен и
шумар у овом предузећу Есад
Метпић.

Прије њих 9. јуна ухапшен
јс замјсник управника Шумар-

ије "Сана" Енес Карић, код
којег су припадници 8ТРА
пронашли 20.000 марака
обиљежених новчаница које
је добио од власника једне пи-
лане у Бихаћу.

Прсма нсзваничним ин-
формацијама, Пехливановић
јс истражиоцима испричао
готово све о корупцији у "Шу-
мама".

Наводно су појединци, ме-
ћу којима и ухапптсни Мусли-
мовић и Карић, узимали миго
од предузетника за добивање
тендсра и лотова у шумама
којима газдује ово предузеће.
Прсма незваничним инфор-
мацијама, возач је био "по-
птгар" који јс носио ковертс, а
организатор директор Мусли-
мовић.

Наводно, није бато могу-
ће добити тттумско одјељење
за сјечу без подмићивања у
предузећу "Унско-санске шу-
ме".

ОСУМЊИЧЕНИ
ПРЕДАТ

КАНТОНАЛНОМ
ТУЖИЛАШТВУ

ШУМАР
У акцији "Коверта" 25. јуна
збот спречавања докази-
вања и утицаја на свједоке
ухапшен је и шумар из Пе-
тровца Есад Мешић.
Он је сувласник пилане у
Петровду и ради као шу-
мар у предузећу "Унско-
санске шуме". Након
хапшења директора ове
фирме он је, наводно,
утицао на свједоке с
циљем спречавања дока-
зива1ва корупције и мал-
верзација.
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