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#AKCIJA VJETROELEKTRANE: UHIĆENO 13 DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA I
GOSPODARSTVENIKA ZBOG KORUPCIJE#
Kako neslužbeno doznaje N1, uhićena je i Ana Mandac, pomoćnica ministra
gospodarstva. Hina iz izvora bliskim istrazi doznaje da je među uhićenima i Ante Sladić,
poduzetnik iz Šibenika koji će tijekom dana također biti doveden u Zagreb na ispitivanje, te
Nataša Turbić, HDZ-ova načelnica Gračaca.
U akciji USKOK-a uhićen je i Ivan Melvan, šef podružnice Hrvatskih šuma iz Splita.
Za Jutarnji list je to potvrdio njegov odvjetnik Nediljko Ivančević pojašnjavajući kako Melvan još
nije formalno uhićen te da je policija obavila određene radnje i pretražila njegov dom i ured.
N1 javlja da je uhićena i Ružica Njavro, tajnica kabineta u Ministarstvu poljoprivrede, inače
članica HDZ-a.
Predsjednik uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić priveden je u petak ujutro zbog sumnji
za zloporabu položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem, potvrdili su Hini izvori bliski istrazi.
U tijeku su pretrage poslovnih prostorija Hrvatskih šuma i Jakupčićev stan, dodao je izvor.
Jakupčić bi tijekom poslijepodnevnih sati trebao biti ispitan u Uskoku.
Navodno je riječ o opsežnoj akciji MUP-a i Uskoka u kojoj se tijekom dana očekuje još uhićenja.
Dalmatinski portal javlja kako je, u sklopu akcije, uhićena i Josipa Rimac, državna tajnica
Ministarstva uprave i bivša kninska gradonačelnica.
U pitanju je gradnja vjetroelektrana kod Knina koja se planirala u doba kada je Rimac bila na
čelu Knina. Prema pisanju medija Josipa Rimac je već na ispitivanju u Uskoku.
Odvjetnik Željko Gulišija potvrdio je u četvrtak Hini da se državna tajnica u ministarstvu uprave
Josipa Rimac nalazi u PNUSKOK-u, a pretpostavlja da je uhićena s obzirom da od tamo
zatražila njegovu pravnu zaštitu.
"Rekla mi je da se nalazi na PNUSKOK-u i da želi da je zastupam. Čim se nalazi tamo, u
najmanju ruku je privedena, to je minimum, a ja pretpostavljam da je uhićena", kazao je Gulišija.
Kazao je da ne zna više informacija jer je razgovor s Rimac bio kratak te nije želio nagađati o
razlozima postupanja USKOK-a.
MUP: U tijeku uhićenja državnih dužnosnika i gospodarstvenika zbog korupcije
Od petka rano ujutro u tijeku su uhićenja državnih dužnosnika i gospodarstvenika zbog sumnje
u počinjenje kaznenih djela protiv službene dužnosti i gospodarske kriminaliteta s obilježjima
korupcije, potvrdilo je Hini Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP).
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Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK)
započeo je u petak rano ujutro na području Zagreba, Splita, Knina i Gračaca s realizacijom
višemjesečnog kriminalističkog istraživanja, priopćila je glasnogovornica MUP-a Marina Mandić.
U MUP-u preciziraju da su u tijeku uhićenja više fizičkih osoba, državnih dužnosnika i
gospodarstvenika zbog sumnje u počinjenje djela protiv službene dužnosti i gospodarskog
kriminaliteta s obilježjima korupcije.
Izvori bliski istrazi potvrdili su Hini da su u petak ujutro uhićeni državna tajnica Ministarstva
uprave i bivša kninska gradonačelnica Josipa Rimac i predsjednik Uprave Hrvatskih šuma
Krunoslav Jakupčić.
(Hina/iPress)
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