
У ВЕЛИКОЈ ПОЛИЦИЈСКОЈ АКЦИЈИ ШИРОМ ЗЕМЉЕ, КОДНОГ НАЗИВА „ПАНДОРА ', ЈУЧЕ ПАЛИ ЧАУШЕВИЋ И САРАДНИЦИ

РАЗБИЈЕНА ЦАРИНСКА МАФИЈА
Ухаишене 54 особе. Процена да су ирешходних година ошшешили буиеш БиХза две милијарде К,

КЕМАЛ Чаушевић, бив-
ши директор Управе за
индиректно опорези-

вање БиХ, Здравко Цвјети-
новнћ, помоћник директора
Сектора за царине УИО
БиХ, и још 52 особе ухапше-
не су јуче т подручју БиХ у
склопу акције кодног назива
„Пандора".

У више градова у Босни и
Херцеговини под надзором
Гужилаштва БиХ одрађена
Је највећа акција због кри-
вичних дела корупције у ко-
јој јс учествоваад око 300
припадника СИПА. Хапше-
ње је реализовано у сарадњи
са прнпадницима МУП Ре-
публике Српске. Обавештај-
но-сигурносне агенције
БиХ, Граничне полиције
БиХ, МУП Кантона Сараје-
во, МУП Зеничко-добојског
кантона. МУП Тузланског
кантона и Полиције Брчко
дисгрикта, рекла је за „Но-
вости" Кристина Јозић,
портпарол СИПА.

Борис Грубешић, портпа-
рол Тужилаштва БиХ изја-
вио је да је међу особама ли-
шеним слободе чридесетак
запосдених у царинским ор-
ганима и Уирави за инди-
ректно опорезивање, међу
којима и оивши директор
ове институције. Реч је о
прсдмету у којем је тужи-
лачки тим од два тужиоца са
ипражиоцима и сарадни-
цима дуже од осам месеци
спроводио детагвну истрагу- навсоје Грубешић.

Особе осумњичене у овом

предмету под ипрагом су
због коруптивних казнених
дела организованог крими-
нала, царинских и порезиих
утаја, прања новца и злоутто-
требе положаја или овла-
шћења у вези са увозом тек-
стилне н друге робе у БиХ.

Тужилаштво БиХ спрово-
ди и финансијску истрагу у
овом предмету-, а према до
сада прикупљеним сазнањи-
ма, осумњичене особе су

оствариле вишемилионску
незакониту имовииску ко-
рист и стекле имовину ви-
шемилионске вредносги. Из
Тужилаштва БиХ су поручи-
ли да.ће тек у наредна два
дана имати информације
којим лицима ће бити пре-
дложен притвор.

Миро Џакула, директор
УИО БиХ изјавио је да је не-
легалним уВозом текстила и

царињењем моторних вози-
ла, БиХ до 2011. године
оштећена за више од две
милијарде марака.

Он је рекао поводом ак-
ције „Пандора" да је на ин-
формативни разшвор при-
ведено више десетина људи
и захвалио се представници-
ма Тужилаштва БиХ за са-
радњу. Додао је да ће запо-
слени којима буде одређен

притвор бити суспендовани.
Мехмедалнја Осмић,

председник Синдиката за-
послених у УИО БиХ иста-
као је да је више година упо-
зоравао на криминалне ак-
тивности иза којих стоји
ухапшена група.- Кемал Чаушевић је кри-
миналац. Ја сам то година-
ма говорио - изјавио је
Осмић и додао да су „они"

део узимали себи, а део де-
лили људима ван УИО.

Међу ухапшенима у ак-
цији „Пандора" су и Авдија
Шкахић, шеф Граничног
прелаза Брод, Миленко Ни-
кић, шеф Царинске испо-
ставе Брод, Недељко Мило-
вановић, бивши шеф Ца-
ринске исносгаве Градишка
и Алија Машић, бивши
шсф Царинске испоставе

Сарајево. Такође, ухапшени
су и Јанко Јовановић, са ца-
рине у Броду, Дражен Ко-
жул, један од власника тр-
говачке фирме „Кодра" из
Кисељака, који се раније
доводио у везу са Анесом
Садиковићем „краљем тек-
сгила".

Према незваничним пода-
цима ухапшени Здравко
Цвјетиновић, помоћник ди-
ректора Сектора за царине
УИО БиХ, покушао је да по-
бегне из земље, али је ухап-
шен на граничном прелазу у
Градишки.

Из СИПА је потврђено да
се објекти претресају на по-
дручју Сарајева, Илице,
Источног Сарајева, Илија-
ша, Кисељака, Тузле, Брч-
К01, Градачца, Сребреника,
Добоја, Добој Југа, Тешња,
Челинца, Бањалуке, Брода,
Градишке, Козарске Дубице,
Челинца, Котор-Вароша,
Дервенте, Приједора. Биха-
ћа, Бијељине и Зворника. ■

С. МИШЉЕНОВИЋ
6. МИТРИЋ

ДАРКО Бабаљ, пошаник СДС у ПД Парламента БиХ изјавио је да СДС поздравља ак-
цију „Пандора" коју спроводи СИПА и да се коначно остварује ше оно на шта је СДС
упозоравао последље две године.- Овде је интересантна одговорност првог човека УИО БиХ Мире Џакуле, који је нај-
одговорнији за данашње и годинама уназад аање у УИО БиХ. У оварима које се де-
шавају сада иема Џакуле и ми из СДС позивамо Суд и Тужипаштво БиХ да испитају
његов рад на месгу директора УИО БиХ. Наиме, Џакула \_ н_ колегијуму који је одр-
жан у фебруару ове године, а што се види из запишика који је потписао и који је у
поседу СДС, промовисао и хвалио као борца за правду и против прања новца у тек-
стилној мафији управо Здравка Цвјетиновића, који је сада ухапшен - наводи Бабаљ.

0Д БиХ у алрилу 2013. године бпокирао је 11 некрет
нина у власништву Кемала Чаушевића, бившег дирек
тора УИО. Умшењу Суда БиХ тада је каведено да се
против Чаушевића води више повезаних исграга, збо<
злоупотребе положаја и овлашћења. Бивши директој:
УИО за седам година купио је пет сганова и четири по
словна просгора, као и 20 дулума земљишта у нају
жем центру Сарајева и на другим атракгавним лока
цијама у граду. Подаци из купопродајних уговора по
казују да је укупна вредносг некретнина 1 .080.000 КМ


