
“Дан”: Црногорска полиција лаже о истрази убиства новинарке са Малте; Коалиција ”Црно на бело”: Потврђени наши наводи да истрага води до врха црногорског режима
четвртак, 13 август 2020 22:08

Црногорски лист "Дан" објавио је да је имао увид у документа судског регистра са
Малте, која указују на то да полиција Црне Горе није истинито информисала јавност о
истрази поводом убиства малтешке новинарке Дафне Каруане Галиције.

  

  

“Помоћник директора Управе полиције Енис Баковић поновио је јуче путем Тwиттер
налога ранију изјаву свога директора Веселина Вељовића да ‘одговорно тврди да
Малтешка Полиција преко Интерпола и Еуропола није тражила провјере фирми које се у
медијима помињу да су повезане са ВЕ Можура, нити за испитивање евентуалне
повезаности са државним званичницима Црне Горе’. Баковић је такође изразио
спремност и отвореност за евентуалну сарадњу у вези са убиством малтешке новинарке,
нагласивши како црногорска полиција ужива ‘повјерење’ код међународних партнера”,
објавио је “Дан”.
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“Да тврдње Баковића нису истините, показује документација судског регистра са Малте.
Евидентирано је да је 18. маја 2018. године црногорска Управа полиције одговорила на
упит Малтешке Полиције преко Европске полицијске службе Еуропол у вези компаније
‘Маyор Транс Лт’, која је имала отворен девизни рачун у Универзал капитал банци (УКБ)
– Петроса Статиса, грчког бизнисмена и пријатеља предсједника државе Мила
Ђукановића”, пише “Дан”.

  

У наставку текста црногорског дневног листа стоји да је документ црногорске полиције
којим је одговорено на захтев Малтежана заведен је под бројем 49/9-34-17386/2018/6.
“Између осталог, у њему на енглеском пише: „… власник банковног рачуна МЕ255… 5223
у Универзал капитал банци је’Маyор Транс Лт’… ИД број ПИБ 0161858, кога представља
Руфат Баратзада, и отворен је 17.9.2015”, пише “Дан”.

  

Малтешка полиција је преко Еуропола послала црногорској Управи полиције захтев
заведен под бројем ЦИД/225/МЛ/18(АМ) који се односи на могуће активности прања
новца. Захтев је послат као део истраге система подмићивања на релацији Кит Шкембри
(бивши шеф кабинета предсједника владе Малте) – Конрад Мици (бивши министар
економије) – Јорген Фенек (главни осумњичени за убиство новинарке).

  

Да је захтев прослијеђен црногорској Управи полиције прошле године потврдио је за
‘Дан’ бивши службеник малтешке владе и део правног тима који је био укључен у јавну
истрагу убиства новинарке. Такође, нашем листу је неформално потврђено и у самој
Управи полиције да је постојала комуникација са малтешким колегама и Еурополом.

  

Поставља се питање зашто помоћник директора Управе полиције Енис Баковић крије од
јавности да су добили захтјев преко Еуропола и да је Управа полиције одговорила на тај
захтев, пише “Дан”.

  

Остаје нејасно да ли са тим сакривањем Управа полиције покушава заштитити пословне
партнере црногорске власти, као што је недавно и Министарство економије невешто
покушало негирати послове са фирмом “Цифидеx Лтд” са Сејшелских острва, упркос
обимној документацији Владе Црне Горе која је доступна преко Интернета, пита се
“Дан”.
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Компанија “Маyор Транс Лтд” такође је основана на Сејшелским острвима, и имала је
рачун у АБЛВ банци у Летонији која је стављена на црну листу америчких финансијских
власти због веза са руском мафијом и илегалним финансијским пословима
сјевернокорејског режима. Еуропол је такође отворио истрагу о прању новца у тој банци.

  

“Дан” је добио увид у део докумената око тајних банковних рачуна преко којих су се
обављале сумњиве новчане трансакције у Летонији, Црној Гори, Малти и Емиратима.
Рачун “Маyор Транс Лтд” у Летонији је коришћен за примање уплате са рачуна у УЦБ у
Црној Гори и да се шаљу исплате на рачун у Ноор банци у Дубаију компаније “17 Блацк”
Јоргена Фенека, главног осумњиченог да је организовао убиство малтешке новинарке.

  

“Дан” је током прошлог месеца објавио неколико истраживачких текстова у вези
корупционашког пројекта Можура, који су урађени у партнерству са малтешким медијем
на енглеском језику “Тхе Схифт Неwс”.

  

Истраживање је, између осталог, открило да је Влада Црне Горе у два сазива – прво 28.
децембра 2015. године, када је премијер био Мило Ђукановић, а потом и 28. новембра
2016. године, када је на њеном челу био и данас актуелни премијер Душко Марковић,
усвојила два извештаја у којима је крила да је мистериозна офшор компанија са
Сејшелских острва “Цифидеx Лтд”, пошто је платила 3,5 милиона еура, постала власник
пројекта “Можура”. Ради се о пројекту који је истраживала убијена новинарка Галиција.

  

“Црно на бијело”: Полиција и тужилаштво опструирају истрагу

  

Из коалиције „Црно на бијело”, коју предводи Дритан Абазовић,  саопштили су да
црногорска полиција и тужилаштво опструирају истрагу око афере “Можура”, пише
“Дан”.

  

“Зашто црногорска полиција и тужилаштво на челу са Ивицом Станковићем у в.д. стању
чека замолницу и податке са Малте, када добро знају да је свака информација која се
појави у јавности по постојању тешког кривичног дела, по аутоматизму захтева
предузимање истражних радњи у смислу расвјетљавања кривичног дела”, наглашавају
из коалиције “Црно на бијело”.
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Поводом изјаве челника Управе полиције и јучерашњег саопштења Европске комисије у
вези афере “Можура” реаговали су из коалиције “Црно на бијело”, подсећа “Дан”.

  

“Још једном су се потврдили наши наводи да истрага поводом убиства новинарке са
Малте води до врха црногорског режима. Конкретно, до председника Мила Ђукановића
и потпредседника Скупштине Бранимира Гвозденовића. Након сина убијене новинарке,
огласила се и Европска комисија, а једино се црногорска полиција и даље прави као да
се ништа не дешава”, саопштено је из коалиције “Црно на бијело”.

  

Из ове коалиције истичу да нису изненађени реакцијом тужилаштва и врха црногорске
полиције.

  

“Нисмо зачуђени када имамо у виду да људи попут Баковића, Лазовића и Вељовића
управљају полицијом. Ни много једноставније случајеве нису решили, што је очекивано,
јер су и сами актери више афера”, наводе из колације “Црно на бијело”, а преноси “Дан”.

  

Миличковић поднео кривичну пријаву

  

“Председнички кандидат на прошлим изборима Василије Миличковић поднео је
Врховном државном тужилаштву (ВДТ) кривичну пријаву против председника државе
Мила Ђукановића и премијера Душка Марковића везано за случај “Можура”.

  

Миличковић је у пријави истакао да су Ђукановић и Марковић организатори криминалне
групе која је свесно, злоупотребом службених овлашћења “извршила пуч на Устав Црне
Горе и чин велеиздаје Државе Црне Горе и њених грађана”.

  

(Нова С)
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