
Након разговора са Абазовићем, директор црногорске Управе прихода и царина Раде Милошевић поднео оставку
среда, 05 октобар 2022 15:14

 Директор Управе прихода и царина (УПЦ) Раде Милошевић поднео је оставку на ту
функцију, објавили су подгорички медији.

  

Он је то учинио након разговора са председником Владе Црне Горе Дританом
Абазовићем. Поједини медији јављају да је разговор био врло буран и на ивици физичког
обрачуна.

  

Милошевић је функционер Грађанског покрета УРА премијера Абазовића. 

  

Милошевић је саслушан у суботу вече, у склопу истраге о шверцу цигарета.

  

Милошевић је казао пре два дана да није био ни ухапшен, нити приведен, већ да се
одазвао позиву полиције у својству грађанина и надлежним органима дао документацију
која је од њега тражена на увид у вези с нестанком камиона пуног цигарета које је
требало да буду спаљене.
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Његово „хапшење“ претходно су поздравили премијер Абазовић и министар унутрашњих
послова Филип Аџић. У међувремену је јуче Абазовић казао да је разговарао с
Милошевићем и да је чуо његову верзију.

  

„Био бих јако непријатно изненађен да је он лично направио овакву врсту пропуста. Ми
сваки дан потписујемо разне одлуке, а да ли ту има нешто друго, нека истраже
надлежни органи“, рекао је Абазовић.

  

У оквиру истраге је приведен шеф Комисије Управе прихода и царина (УПЦ) за
уништавање цигарета, Елвир Адровић. Управа прихода и царина организовали су
спаљивање 17. августа, када је УПЦ саопштила да ће у пећима фабрике „Јаворак МБ“ у
Никшићу бити уништено 1.000 пакета цигарета заплењених у Слободној зони Луке Бар.
Последње спаљивање било је у четвртак у Железари, када је Милошевић саопштио да
ће бити уништена роба тржишне вредности три милиона евра, а набавне вредности
близу милион.

  

Том уништавању присуствовали су и премијер Дритан Абазовић и министар без
портфеља Зоран Миљанић.

  (Бета)  
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