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ИСТРАГА ОКО ФИНАНСИЈСКОГ КРИМИНАЛАУ ВЕЗИ СА ПОСЛОВАЊЕМ ПАВЛОВИЋ БАНКЕ У СРПСКОЈ

СИПАухапсила Павловића
Приведени и Пешар Лазић, Љиљана Гарић и БлаЈо БлаЈојевић

СЛОБОДАНА

Павловића (78), власника
Павловић банке, као и
службенике те банке Петра
Лазића (54) и Љиљану Гарић (52), ухапсили сујуче
полицајци Државне агенције за истрагу и заштите
БиХ (СИПА).

Такође, јуче је ухапшен
и Благо Благојевић, бивши директор у компанији
"Слобомир". Он се спомиње као човек који је
одиграо главну улогу око
позајмице тадашњем премијеру Милораду Додику,
за куповину виле на Деди-

њу. Њему се, иначе, пред
Основним судом у Бијељини суди због ненаменског
трошења кредита Развојне
банке за изградњу "Акваситија" који припада Слободану Павловићу.
Павловић је ухапшен
у Мостару, а његови службеници у Бијељини. Троје
ухапешних је приведено
ПДДДЈУ И КРУПНИЈЕ "ЗВЕРКЕ"?
јуче у службене просторије
СИПА, након чега ће бити
КАКО "Новости" сазнају, ускоро би могла да уследе нова хапшења, а
иоле упућеном је јасно да би у овој мрежи могле да се нађу и много
предати Тужилаштву БиХ
надаље поступање.
крупније "зверке" него што су Павловић и његови бивши и садашњи службеници из банке и компаније "Слобомир".
Према сазнањима "НовоПрема нашим сазнањима, Павловић је у уторак имао
"'""7">
вишесатне разговоре са неким од пријатеља који ,
сти", могло
су му практично наговестили шта
може да му се догоди.

-

-

ОПТУЖБЕ Слооодан Павловић

би лако да се догоди да
после саслушања у Тужилаштву БиХ Павловић буде
пуштен. Да ли ће се наћи
на списку осумњичених
или могућег сведока, зависиће од онога шта буде
рекао у разговору са тужиоцима Тужилаштва БиХ.
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Средином

Ову информацију јуче је

потврдио "Новостима" Борис Грубешић, портпарол

Тужилаштва БиХ.
Тужилаштво БиХ и полицијске агенције трагају
за још неколико осумњичених рекао нам је Грубешић. Тужилаштво БиХ
води истрагу у предмету
који се односи на кривично
дело финансијског крими-

-

-

нала, везано за пословање
те банке и њеног власника.

новембра

прошле године СИПА је
из Павловића банке узела 59 важних докумената
и констатовала да нема
комплетне документације
из 2007. године. Тада су се
посебно интересовали за
позајмицу од 1,5 милиона
КМ коју је Павловић лично
дао тадашњем премијеру
РС Милораду Додику, приватно, за куповину виле на
Дедињу у Улици Васка Попе од Комерцијалне банке
В.МИТРИЋ
уБеограду. ■

