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БАЊАЛУКА-Бившиди-
ректор Агенције за вденти-
фикациона документа, еви-
денцију и размјену података
(КГОЕЕА) БиХ Синиша Ма-
цан ухапшен је јуче у Бањалу-
ци због сумњи да је починио
кривично дјело прање новца
и злоупотреба службеног по-
ложаја или овлашћења.

Мацан је ухапшен ш нало-
гу тужиоца Посебног одје-
љења за организовани кри-
минал, привредни криминал и
корупцију Тужилаштва БиХ у
свом стану у Гундулиђевој упи-
ци. Он је осумњичен у оквиру
истраге о вишемилионским
злоупотребама и незаконжос-
тима при избору компаније

"Милбауер" за израду личних
докумената. Том предузеђу је,
како је саопштено из Тужи-
лаштва БиХ, омогуђено да до-
бијањем уговора вриједног
више од 100 милиона КМ и
формирањем цијене докумена-
та, стекне незаконигу имовин-
ску корист.

Акција хапшења почела је
у раним југарњим часовима, а
службеници Агенције за ис-
траге и заштиту (81РА) БиХ
који су га ухапсили, претресли
су два стамбена објекта која
Мацан користи у потрази за
документацијом и предметима
који могу послужжи као доказ
у наставку шступка. Мацан је,
како сазнајемо, у стану за-
држан неколико часова јер су
инспектори 81РА чешљали до-
куменгацију коју су гу прона-
шли. Око 11 часова спроведен
је у шдземну гаражу одакле је
одвезен прво у просторије 81РА
у Источно Сарајево на крими-
налистичку обраду, а потом у
Тужилаштво БиХ у Сарајеву
на саслушање. Припадници 81-
РА однијели су веђу количину
документације. Саслушање
Мацана до закључења овог
броја "Гласа Српске" није било
завршено, а портпарол Тужи-
лашгва БиХ Борис Грубешиђ
потврдио је да ђе од Суда БиХ

бити затражено да му буде
одређен пржвор.- Тужилаштво БиХ је, са
81РА и паргнфским агенција-
ма спровело дуготрајну и те-
мељну истрагу и прикупило
доказе о Мацановој одговор-
ности - истакли су у Тужилаш-
твуБиХ.

Хапшење је протекло без
велике помпе јер ни прве Ма-
цанове комшије нису примије-
тиле да се нешто дешава у
згради. Све што су видјели, а
пгго није уобичајено, јесте да је
неколико припадника МУП-а
РС обилазило зграду и да су
бројне новинарске екипе од ју-
тра биле испред улаза.

Мацан је директор Ш-
БЕЕА био пет година, а ман-
дате му је истекао у јуну 2014.
године након чега је годину
био на челу те агенције у свој-
ству вршиоца дужности. На
пропуле у вези са уговарањем
израде личних докумената ука-
зала је у децембру прошле го-
дине и Канцеларија за ревизи-
ју инстшуција БиХ која је оба-
вила ревизију учинка у вези са
набавком личних докумената.
Према паводима из ревизор-
ског извјештаја спровођење
преговарачког поступка Ш-
БЕЕА са једним понуђачем је
довело у питање транспарен-

тност и економичност набавке
електронског чипа чија цијена

у личним каргама од осам КМ
није реална с обзиром на то да
подаци Канцеларије за ревизи-

\у институција показују да
они по фактури до-

бављача износе бли-
зу 1,1 евро без
осталих зависних
грошкова увоза. Ре-
визорисуутврдили

да је бивше руко-
водство ПЛЖЕА
уговорило ције-
ну чипа личних
карга и до чети-
ри пута веђу од

стварне вриједности, те
да је уговор склопљен
мимо Закона о јавним
набавкама на десет го-
дина. Утврдили су да је
бивше руководство
ШЕЕАА наручило ви-
ше личних карата и во-
зачких дозвола него
што је требало.- Промјеном цијене

чипа за само једну КМ укупна
вриједност уговора мијења се
за пет милиона марака имајуђи

у виду да је процијењена, а ка-
сније и уговорена укупна испо-
рука пет милиона комада
личних карата - упозорили су
ревизори.

У ШОЕЕА јуче нису хгје-
ли да коментаришу цијели слу-
чај и хапшење бившег
директора ге агенције.- ПШЕЕА нема надле-
жност за коментарисање овог
случаја.

Свим институцијама које
раде на овом случају биђемо на
располагању у оквиру својих
законом угврђених надлежнос-
ти - казали суу тој агенцији.
Мектић
Министар безбједности БиХ
Драган Мектић рекаоје да
је у случају хапшења Сини-
ше Мацана ријеч о афери
вишемилионских размјера.- Она се догодила тако што
је у склопу јавно-приватног
партнерства склопљен ште-
тан уговор за БиХ и за гра-
ђане који су штетност тог
уговора плаћали путем не-
потребно високих цијена
код издавања јавних испра-
ва и докумената - казао је
Мектић.
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