
У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ УХАПШЕНИ ДУШКО ЛАЗАРЕВИЋ И ДРАГАН ВУКАЈЛОВИЋ

ОЈА ДИЛИ "ПУТЕВВЦ
ЗА 3,4 МИЛИОНДЦ
ОмоЈућили "Елекшроуниону" да наилаши милионе од "Пушева РС"

ПРИПАДНИЦИ Аген
ције за истраге и за-
штиту БиХ (СИПА)

ухапсили су јуче Драгана
Вукајловића (37), члана
Канцеларије за разматра-
ње жалби БиХ и Душка Ла-
заревића (34), директора
предузећа "Електроунион"
Источно Сарајево.

Овај двојац је ухапшен
јер је осумњичен да је кри-
вичним делима оштетио
"Путеве РС" за 3,4 милиона
марака, потврђено је "Ново-
стима" у Тужилаштву БиХ.

Читава сапуница око
"Електоуниона" и "Путева
РС" почела је још 2012. годи-
не. Тада се "Електроунион"
жалио на тендер за одржава-
ње заштите на путевима РС,
који су расписали "Путеви
РС". Ова жалба је одбијене
и тендер је прошао и посао
тежак 34 милиона марака је
добила "Романијапутеви".

"Електроунион" тада кре-
ће у борбу са "Путевима
РС" и преко Канцеларије за
жалбе БиХ тражи одштету

од 3,4 милиона марака јер,
како су навели, тендер није
урађен по закону.

Канцеларија за жалбе
БиХ усваја њихову жалбу
и наређује прошле године

: "Путевима Републике Срп-
ске" да исплате "Електроу-
ниону" 3,4 милиона марака.
До исплате новца долази у

■ новембру прошле године.
Али, после тога, "Путеви

РС" улажу жалбу код Суда
БиХ јер сматрају да је напла-

; та спроведена мимо закона.
Суд БиХ прихвата жалбу

"Путева РС" и пре неколи-
ко дана поништава решење
Канцеларије за разматрање
жалби, према којем је ЈП
"Путеви РС" фирми "Елек-
троунион" из Источног Са-
рајева исплатило 3,4 мили-
она КМ.

У читав случај се укључи-
ла и СИПА јер је прекршено
неколико закона, а како на-
воде из СИПА, сада се истра-
жује због чега је Канцелари-
ја за жалбе донела одлуку да
се исплати новац, а није Суд
БиХ завршио посао око жал-
бе "Путева РС" и ко је донео
одлуку да се новац исплати
мимо завршетка процеса у
СудуБиХ.И С.М.

ПРПРЕСИ 1
ИЗ СИПА су поручили да су у по-
недељак на подручју Сарајева и
Источног Сарајева, у сарадњи са
министарствима унутрашњих
послова РС и Кантона Сарајево,
започели акцију кодног назива
"Кармен".
У акцији су две особе ухапшене
и претресено је више послов-
них и приватних објеката због
сумње да су те особе починиле
више кривичних дела, међу
којима злоупотребу службеног
положаја или овлашћења, по-
рученојеизСИПА.______■ _________Г^^_______.^_________________Р^^^^^^^_________________________
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TuesdayDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 27

Površina: 251 cm2 1 / 1


