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Премијер Црне Горе Мило Ђукановић влада земљом која је "рај за незакониту трговину и
уточиште за криминалце", пише у извештају италијанске Службе за борбу против мафије
(ДИА), чији су делови објављени у истраживању Међународног конзорцијума
истраживачких новинара.

  

Премијер Црне Горе Мило Ђукановић влада земљом која је током његове власти постала
"рај за незакониту трговину и уточиште за криминалце", пише у извештају италијанске
Службе за борбу против мафије (ДИА), чији су делови објављени у истраживању
Међународног конзорцијума истраживачких новинара.

  

У оптужници подигнутој против Ђукановића у Барију, наводи се да је Црна Гора од 1994.
до 2002. године била "рај за шверц цигарета" у којем су учествовали италијански картели
Камора из Напуља и Сакра корона унита из региона Пуља, на југу Италије.

  

Суд у Барију је 21. маја одбацио оптужбе за кријумчарење цигарета против Ђукановића
јер га штити имунитет, а 1. јуна је је тај суд за 11. новембар одложио расправу о томе да
ли ће одобрити суђење држављанима Црне Горе Душанки Јекнић, Браниславу
Мићуновићу, Веселину Баровићу и Бранку Вујошевићу.

  

Новинари су у истраживању којем је допринео и Центар за истраживање Независног
удружења новинара Србије (НУНС) открили да Ђукановић поседује некретнине и
компаније у вредности од бар 14,7 милиона америчких долара, његов брат Ацо
Ђукановић 167 милиона долара, а сестра Ана око 3,5 милиона долара, преноси Бета.

  

У тексту "Црногорска веза" наводи се да је у Швајцарској у априлу почело суђење
црногорској групи у случају "Гроф Монтекристо" и да ће оба поступка привући пажњу
ЕУ чија чланица Црна Гора тражи да постане.

  

"Ђукановићев дипломатски имунитет не може спречити да ови поступци изнесу на
видело све што се дешавало у тој земљи која је годинама деловала ван закона", наводи
се у тексту.
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У истраживању је детаљно описан начин шверца цигарета и "прања новца" преко
швајцарског финансијког тржишта.

  

"Трговина је била уносна, али и крвава. Велики број мафијаша чија су беживотна тела
нађена у Црној Гори и Италији, нису били једине жртве ратова ривалских кланова - у тим
сукобима животе је изгубила и неколицина агената италијанске пореске и царинске
полиције - Guardia di Finanza", пише у тексту "Црногорска веза".

  

Додаје се да извештај ДИА укључује "низ фасцинантних изјава" припадника Пуљског
картела, кријумчара који су постали доушници, чувеног "краља швајцарских кријумчара"
и хрватског новинара Иве Пуканића, убијеног у октобру 2008. године, и изјава два
црногорска
  функционера.

  

"Ђукановић је, заједно са својим блиским сарадницима", пише у извештају ДИА, "стекао
огромне количине нелегално зарађеног новца који је депонован у банкама у Швајцарској,
Монте Карлу и на Кипру".

  

У тексту се наводи да је мозак шверцерске шеме у коју је била укључена власт Црне
Горе био држављанин Швајцарске Франко Дела Торе, који је 1980-их година
италијанским мафијашима "прао новац" од хероина, а касније је ту шему применио на
цигарете.

  

"У судским документима наводи се да је Ђукановић умешан у све. Био је свестан огромне
количине новца која је долазила од незаконитог кријумчарења дуваном које је било у
рукама италијанског организованог криминала. Његова похлепа за новцем га је учинила
  толико непринципијелним, да се уклопио у криминално друштво", оцењује се у тексту.

  

Истиче се да је Станко Суботић-Цане, у Србији оптужен за шверц цигарета, како су
закључили италијански истражитељи, између 1997. и 2000. године организовао превоз
авионских товара девиза - више од милијарду немачких марака и других.
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Италијански тужилац је навео да је Суботић, близак Ђукановићу, "прао" профит својих
криминалних ортака преко фирме "Dulwitch".

  

Суботић је, како се наводи, обезбедио три авиона која су у свако доба била доступна за
транспорт новца на Кипар из Црне Горе, у коју је новац стизао из Швајцарске.

  

Три авиона, "од којих је један купљен од профита из црногорске транзитне таксе и
личним новцем Суботића", обавила су 178 летова са 17 курира, навели су италијански
истражитељи.

  

Суботић је у бекству и живи у Швајцарској, а Русија, у којој је крајем априла 2008. године
био ухапшен, одбила је да га изручи Србији, наводи се у тексту Међународног
конзорцијума истраживачких новинара.

  

(РТС)
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