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Полиција је у Скопљу ухапсила специјалну тужитељку Катицу Јаневу по налогу
Тужилаштва Северне Македоније за организовани криминал.

  

  

Како јављају медији, полиција је пре подне блокирала улицу у којој је кућа Јаневе у
скопском насељу Козле и претреса је, а Јанева је одведена у Специјално тужилаштво
којим формално руководи.

  

Припадници полиције су пред зградом Специјалног тужилаштва за прислушкиване
разговоре, на паркингу је полицијски комби, а улаз у зграду није дозвољен.

  

Државни тужилац Северне Макдоније Љубомир Јовески изјавио је да је истрага у
случају "Рекет" проширена на специјалну тужитељку Катицу Јаневу и да је да је од суда
затражено да јој буде одређен притвор.

  

 1 / 3



Скопље: Ухапшена специјална тужитељка Катица Јанева због случаја "Рекет"
среда, 21 август 2019 20:46

Он је новинарима рекао да је до сада утврђено да је Јанева искористила положај и
овлашћења и другим особама обезбедила изузетну материјану корист.

  

"До сада обезбеђени докази потврђују да се искључиво ради о кривично-правном случају
који не треба политизовати или повезивати са особама из других држава. Наглашавам
да нема ниједне индиције да су незаконито прикупљења средства завршила код домаћих
или страних политичара", рекао је Јовески.

  

Према речима Јовеског, још од покретања истраге против две особе у случају "Рекет" 15.
јула државно тужилаштво је имало основе сумње да је и особа на коју се утицало, јавни
тужилац, "предузео кривично правно-деловање".

  

"Са до сада обезбеђеним вербалним и материјалним доказима утврђено је да су се
основе за сумњу подигле на степен основане сумње да је јавни тужилац учинио
кривично дело – злоупотреба службеног положаја и овлашћења", рекао је он.

  

Јовески је прецизирао да је један од осумњичених у случају "Рекет" од новембра 2018.
до априла 2019. користио пријатељски однос са Јаневом да би утицао на њу да
бизнисмену Јордану Камчеву, који је осумњичен у случају које води њено тужилаштво,
олакша положај у замену за новац.

  

Утврђено је да је осумњичена Јанева за себе набавила намештај у вредности од 298.000
денара, рекао је Јовески.

  

Специјалну тужитељку за прислушкиване разговре Јаневу полиција је данас ухапсила у
Скопљу, а претресене су њена кућа у Скопљу и канцеларија у Специјаном тужилаштву и
одузет је службени компјутер.

  

У истрази случаја "Рекет", за изнуду су до сада биле осумњичене само две особе, Бојан
Јовановски, познат као Боки 13, и Зоран Милевски, који су ухапшени и притворени 15.
јула, на дан када је покренута истрага.
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Тужилаштво за организовани криминал сумњичи Јовановског и Милевског да су
изнудили новац од Камчева, који је под истрагом Специјалног тужилаштва за
прислушкиване разговоре, тако што су му, у замену за новац, нудили утицај на јавног
тужиоца у циљу олакшавања његовог положаја.

  

Камчев је Јовановском и Милевском у два наврата исплатио укупно милион и по евра од
првобитно тражених осам милиона, а договорених пет. Потом је почетком маја то
пријавио Тужилаштву за организовани криминал, пошто је о томе најпре разговарао са
премијером Северне Македоније Зораном Заевом.

  

Новинар агенције Тањуг Митко Арнаудов је за Н1 рекао да је хапшење Јаневе било
очекивано.

  

(Н1)
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