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Похапшени кључни
играчи у отимању
милиона од "Путева"
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81РА ухапсила члана Канцеларије за разматрање жалби БиХ и директора
фирме "Електроунион" из Источног Сарајева

Похапшени кључни
играчи у отимању
милиона од "Путева"
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сумње да су оштетили предузеће "Пугеви РС" за 3,5 милионаКМ.
Гужилаштво БиХ, по чијем налогу су обављена хапшења, саопштило је да су
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Министар саоораћаЈа и веза РС Не ђ о Трнинић рекао ,е да треба

чакииЈе учествовала
на тендеру успЈела добити судсш спор и иаплатити од Т1угева3 4 ми
" наве Ј е т Р нинић ~
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троуниона" и "Путева
РС " тче коријене још
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Директор "Путева РС" Ненад Нешић
«№
рекао је да вјерује у праће
восуће и да се нада да
овом јавном предузећу биги надокнаЈтена ппета коју му је наКанцетарије за разматрање
ни0 "Електроунион".
жатби на основу којег ст "Шпоништио
Суд БиХ
је теви рс" исптатали "Етектропрошле седмице рјешење
у _ж~њ~" 3,4 милиона КМ.
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»ступак до њихове коначне
одтуке. С обзиром на то да у
року од 15 дана Канцетарија за
разматрање жалби није дони-
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САРАЈЕВО, БАЊАЛУКА

-ПрипаднициАгенцијезаистраге и заштиту БиХ (8ША)
ухапсилисујучечланаКанце.
ларије за разматрање жалби
Драгана Вукајловића (37) и
директора фирме "Електротаион" из Источног Сарајева
Душка Лазаревића (34) због
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Канцеларија за разматрање
ш
потом п°Дносе тужбу
Управном одјељењу Суда БиХ
са захтјевом да поништи рјешење Канцеларије за разма-
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списали "Путеви". "ЕлектроУ нион " Ј е та Д а преузео
тендерску документацију и
ОДмах након тога утожио приговор на >слове тендера. Иако
није ни доставио понуду на
тендер, "Електроунион" је на
дан отварања приспјетих пону|:| т ажи0
загаављање читаР
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се зажм
жа -™° Кавделарчи за разматрање жалби, ко ]а ]е Путевима рс> наложита да обуставе

НИ^ Е НИ

УЧЕСГВОВАО

НАТЕНДЕРУНА

рајева поднијела жалбу

Каниела Р и Ј и за Р азма "

трање жалби због тендера за
одржавање путева који су ра-
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Канцеларија за разматрање жалби је и у поновљеном поступку донијела
исту одлуку, а у мећувремену

и рјешење којим усва'ја захгјев "Елекгроуниона" за
надокнаду штете у висини од
3,4 милиона КМ. "Електроунион" на основу тог рјешења покреће поступак
ие
доноси
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рака пребачено је са рачуна
"Пугева" на рачун "Електроуниона .

