
Припадници 51 РА ухапсили службенике у Тузли

Узимали мито за
посао у затвору
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ТУЗЛА - Бивши директор
Казнено-поправног завода Ту-
зла Хасап Хоџић, садашњи по-
моћник директора Робин
Мујачић и још три особе уха-
пшени су због незаконитог за-
пошљавања у овом затвору,
сазнаје "Глас Српске".

Њих су јуче ухапсили при-
падници Држаше агенције за
истраге и зашжгу (81РА) у ак-
цији 'Брава 2". Осим Хоџића и
Мујачића ухапшени су још и

Њрмин Синановић, Фуад Бе-
ктаћ и Абпулах Субатпић.

Из 51РА је не ожривајући
идснтитст ухапшсних саопштс-
но да се сви шреш за злоупо-
требу положаја или
овлашћења почињену незако-
нитим запошљавањем више
особа у КПЗ Тузла. Терете се и
за незагонитости у вези са по-
словањем сдређених организа-
ционих јединица у тузланском
затвору.

У 51РА су такоће рекли да
је, осим петорице ухапшених,
приведено још пет особа на са-
слушање.

- У зависности од испити-
вања и сазнања шја службени-
ци добију тошм истраге, биће
одтучено да ли ће тих пет при-
ведених особа бити свједоци,
осумњичени или ће бити пу-
штени - објаснили су у 51РА.

Према незваничним ин-
формапијама, ухапшени Хоџић
и Мујачић су срећивали за-
пошљавање људи, а остала тро-
јица ухапшсних су им у томс
шмагали. Извор близак истра-
зи је рекао да су они, у завис-

носта од радног мЈеста, узима-
ли од некшико стотина до ви-
ше хиљада марака. Њзванично
се сазнаје да је радно мјесто у
КПЗ Тузла коштало и више од
20.000 марака. Сумња се да су
осумњиченима у незаконитом
пословању помагали и одређе-
ни полицајци МУП-а Тузлан-
ског кантона, међу којима и
Мевлудин Б.

Акција 'Брава 2" припрема-
на је више мјесеци, а изведена
јс по налогу Кантоналног ту-
жилашгва у Тузпи и суда.

- Очекујемо да ће свж пет
ухапшених бити предато у на-
дјежност тужилаштва и након
испитивања биће одлучено да
ли ће им бити предпожен при-
твор или нскс другс мјсрс - рс-
као је портпарол Кантоналног
тужилаштва _Адмир Арнауто-
вић.

Бивши директор КПЗ Ту-
зпа Хасан Хоџић, осим за узи-
мање мита, раније је сумњичен
за малтретирање осућеника, а
причало се да је био у љубавној
вези са затвореницом Сањом
Вулета.
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осумњиченима
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У акцији "Брава 2" припад-
ници 51РА и МУП-а Тузлан-
ског кантона претресли су
више локација на подручју
Тузле.
Претресене су и канцелар-
ије у КПЗ Тузла које о_> ко-
риаили осумњичени.
Из 51РА је саопштено да је
приликом претреса прона-
ђено више мобилних теле-
фона и 51М картица, већа
количина новца у различи-
тим валутама, лаптопи,
уређаји за чување подата-
ка (1Ј5В стикови), луксузни
аутомобил, ватрено оружје
те веђа количина пословне
документације и других пре-
дмета који могу послужити
као доказ.
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КПЗ Тузла


