
Барселона: Почасни конзул Хрватске оптужен за прање новца за локалну групу криминалаца
недеља, 23 фебруар 2020 09:04

 Хрватска је покренула опозив свог почасног конзула у Барселони након што је
каталонска полиција отворила истрагу којом га сумњичи за прање новца за локалну
групу криминалаца.

  

Конзул Хули Барсена Сан Хозе осумњичен је да је примао новац добијен од продаје
дроге, па га онда улагао у некретнине и скупоцене аутомобиле чиме је за криминалну
групу прикривао траг незаконито стеченог новца, јавила је Хина.

  

Хрватско Министарство спољних послова у одговору Хини навело је да почасни конзули
не дају оставке, већ да их држава која их именује може опозвати, или се могу повући с
дужности, а у овом случају држава Хрватска одлучила је да покрене опозив.

  

"Процедура је у току, а након окончања Република Хрватска нема никаквих обавеза
према господину Барсени. Све могуће битне истражне и правосудне радње у искључивој
су надлежности Краљевине Шпаније, чији је господин Барсена држављанин", стоји у
одговору.
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Барсена је предузетник, а на месту почасног хрватског конзула је од маја 2002. године,
од времена председника Стјепана Месића и премијера Ивице Рачана.

  

Каталонска полиција навела је да је истрагу отворила 2017. године након што је
ухапсила мушкарца повезаног с породичним кланом који је успоставио купопродају
луксузних аутомобила у Барселони.

  

Полиција је 18. септембра прошле године саопштила да је "ухапсила четири члана једног
познатог породичног клана из Каталоније због прања новца и трговине дрогом". Даљом
истрагом полиција је установила да су пословно повезани с почасним конзулима.

  

"Под истрагом су три почасна конзула стационирана у Барселони", известила је
каталонска полиција у саопштењу достављеном медијима.

  

Под истрагом су и почасни конзули Албаније и Малија (Хозе Мариа Калмет Иглесијас и
Хозе Луис Лопез Фернандез). Осумњичени су за иста дела, навела је Хина.

  

Према саопштењу полиције, четири мушкарца са шпанским држављанством ухапшена у
септембру оптужена су за прање новца, трговину дрогом и пореску превару. Они су
пуштени на условну слободу. Полиција верује да се криминална мрежа састоји од 14
особа. Блокирала им је луксузне аутомобиле, брод и некретнине, а како је саопштено
пронађено је ватрено оружје и 200.000 евра у готовини.

  

(Бета)
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