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Policija je po nalogu Uskoka u srijedu ponovno uhitila bivšeg direktora Janafa i
drugoosumnjičenog u aferi ''Janaf'' Dragana Kovačevića te još trojicu osumnjičenika zbog
primanja mita radi namještanja poslova, doznaje Hina iz izvora bliskih istrazi.
Iz policije su potvrdili da je u tijeku realizacija kriminalističkog istraživanja koje provodi Policijski
nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Pnuskok) u suradnji s
Uskokom.
''Tijekom jutra uhićeno je nekoliko osoba zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela.
Za sada ne možemo iznositi više detalja'', dodaju u MUP-u.
Uskok je priopćio u srijedu da su u tijeku uhićenja više osoba koje se sumnjiče za koruptivna
kaznena djela i provođenje hitnih dokaznih radnji kao rezultat kriminalističkog istraživanja koje
se provodi u suradnji s Pnuskokom i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne
uprave Ministarstva financija.
Bivši čelnik Janafa Dragan Kovačević je sredinom prosinca, nakon puštanja iz tromjesečnog
istražnog zatvora zbog afere ''Janafa'', izjavio kako nije ''ukrao niti jednu lipicu'' te da će na sudu
dokazati svoju nevinost.
Kovačević je pri izlasku iz pritvora kazao da je milijun eura pronađenih u njegovoj garaži bio
novac njegovih poslovnih partnera za kupnju zemljišta površine 250 hektara u Slavoniji.
Govoreći o svom "klubu" u zagrebačkoj Slovenskoj ulici u koji su dolazili brojni državni
dužnosnici i poduzetnici, Kovačević je istaknuo da nije riječ o klubu već o udruzi Slavonska
ravnica u kojem su se okupljali ljudi iz Slavonije.
Uskok u aferi ''Janaf'' sumnja da je Kovačević primio mito od prvookrivljenog vlasnika tvrtke
Elektrocentra Petek Kreše Peteka koji je navodno podmićivao nekadašnjeg gradonačelnika
Velike Gorice i bivšeg HDZ-ov saborskog zastupnika Dražena Barišića te bivšeg SDP-ovog
gradonačelnika Nove Gradiške i saborskog zastupnika Vinka Grgića kako bi raznim
malverzacijama osigurali da njegova tvrtka dobije milijunske poslove.
Istragom je obuhvaćeno 14 osoba koje Uskok tereti za trgovanje utjecajem, davanje mita,
nezakonito pogodovanje, zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja u tim nedjelima.
Kovačevića se dodatno proširenom istragom tereti da je zaprimio informaciju kako će biti uhićen
te da je vrijeme do uhićenja iskoristio za skrivanje 4,5 milijuna kuna kod Gorana Puklina koji
tvrdi da je novac njegov. Nakon što je u istragu uključen Puklin, njegova supruga Mirela Alerić
Puklin, zatražila je razrješenje s dužnosti zamjenice zagrebačkog županijskog državnog
odvjetnika.
(Hina)

1/2
Phoca PDF

Ponovno uhićen bivši čelnik Janafa Dragan Kovačević, privedeno još nekoliko osoba
Kategorija: CRNA KRONIKAAžurirano: Srijeda, 07 Travanj 2021 10:40
Objavljeno: Srijeda, 07 Travanj 2021 10:40

2/2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

