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Поводом одлуке Туж�ила�тва за организовани криминал које је данас обуставило
истрагу против Богољуба Карића, власник БК групе огласио се на Фејсбуку.

  

"Драги моји, поделио бих са вама, који ми својим коментарима пружате велику подршку у
настојањима да заједно створимо бољу и лепшу Србију, најновију и најрадоснију вест:
После двадесет година сумњичења да сам наводно злоупотребио положај у приватној
компанији, обустављена је истрага која је против мене вођена. Поново се потврдило
старо правило да је правда спора, али достижна. Захваљујем се свима вама који сте
веровали у мене и правду и надам се да ћемо заједно наставити даље", написао је
између осталог Карић.

  

Истрага против бизнисмена Богољуба Карића због сумње да је приликом
приватизације Мобтела оштетио буџет Србије обустављена је у Специјалном суду у
Београду.
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  Тужилаштво за организовани криминал обуставило је истрагу против Богољуба Карићазбог злоупотребе положаја одговорног лица.  Истрага је обустављена и против Видомира Парежанина, Панте Урошевића, МишеКузмановића и Смиље Младеновић, саопштило је Тужилаштво.  Богољуб Карић нестао је из Србије 2006. године, након чега је за њим расписанапотерница.  Истрага за наведено кривично дело вођена је због сумње да је, у периоду од априла1994. године, до фебруара 1997. године (делимично за време међународних санкција),током оснивања Предузећа за мобилне телекомуникације "Србија БК ПТТ доо - Мобтел"и уношења оснивачког капитала, тада окривљеном Богољубу Карићу и предузећу "БКтрејд Инц", суоснивачу "Мобтела", прибављена противправна имовинска корист у износуод 21.980.551,98. америчких долара, на име разлике између стварне и лажно приказаневредности унете опреме. 

  Истрага је започета захтевом за истрагу Окружног јавног тужилаштва у Београду 18.02.2006. године.   Решењем Републичког јавног тужилаштва од 22.06. 2006. године предмет је поверен устварну надлежност Окружном јавном тужилаштву - Специјалном тужилаштву, садаТужилаштву за организовани криминал, а истрагу је од тада, па до 07.12.2011. годинеспроводио Виши суд у Београду, Посебно одељење, а од тада, у складу са изменомзакона, Тужилаштво за организовани криминал.   Након што је предузело низ радњи, тужилаштво је 2015. године одбило као сувишнепредлоге одбране за предузимање нових доказних радњи, после чега је суд усвојиожалбе одбране изјављене на одлуку тужилаштва и наложио испитивање већег бројсведока и прибављање бројних материјалних доказа.  Карић је сада слободан човек и требало би да буде повучена потерница која је за њимрасписана пре скоро 11 година.  (Н1-Танјуг)  
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