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Glas Srpske

sreda

Država: Bosna i Hercegovina
Doseg:
Stranica: 13

1/1

Površina: 295 cm2

Ухапшенима се на
терет ставља да су
као организована
криминална група

незаконито

закључивали
уговоре о замјени
градње некретнина
у центру Сарајева
и оштетили буџет
Кантона за
најмање три
милиона КМ
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Агенција за истраге
и заштиту ухапсила седам
особа у акцији "Урбан"
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САРАЈЕВО Агенција за
истраге и заштиту (81РА)
ухапсила је јуче у акцији "Уј>
бан" седам лица због сумње
да су малверзацијама у вези
са атрактивном локацијом на
Маријин двору оштетили
буџет Кантона Сарајево за
најмање три милиона КМ.
Акција је спроведена у сарадњи са полицијом МУП-а
Кангона Сарајево, а ухапшени
су: бивши СДП-ов министар
образовања Кангона Сарајево
и професор на Електротехничком факултету (ЕТФ) Сарајевског универжгета Фахрудин
Оручевиђ, бивши декан ЕТФ-а
Нарцис Бехлиловиђ, продекан
ЕТФ-а Ирфан Турковиђ, вјепггак Кенан Софгиђ, власник
компаније "Лаке" Нецад Бубица и службеници опшгине Ново Сарајево Енес Беговиђ и
Ламија Машиђ-Тајиђ.

ВЈЕШТАК
ПОТЦИЈЕНИО
ВРИЈЕДНОСТ

г^^^^^м~-^~*

т

'^^^^^^м_1лт_\\\\\^__^__________^_____'

■:

__

Атрактивни плац на Маријин двору

За обнављање

унајмљене '
зграде ЕТФ-а
дали туђи плац
Г

МЕђУ

кантонално Правобранилаштво зауставило цијелу причу уз
тврцњу да је Сарајево власник
земљишта. Правобраниоци су
чсгакли и да је фирма "Лаке"
зезаконито изабрана као
1 извођач радова. Након тога је формирана радна
група, која је средином
2012. године прво одлучила да ће обнову своје зграЕТФ-а
платити
де
уступањем пет дунума на Маријин двору. Посао обнове та
група је повјерила 1_убичиној

тПШЕНИ/ИД
.ДЕКАНИБИВШИј
I МИНИСТАР А

ЗЕМЉИШТА

Седморки се на терет
ставља да су од 2012. до 2014.
године као организована криминална група у намјери да
прибаве противправну имовинску корист једној фирми незаконито закључивали уговоре о
замјени градње некретнина.
Сви су осумњичени за организовани криминал, злоупотребу
положаја или овлашћења,
склапање штетног уговора,
злоупотребу процјене, подстицања на извршење кривичног
дјела и утају пореза. Ухапшени
су предати Кангоналном тужилашгву у Сарајеву на даље поступање.
ЕТФ је власник атрактивне парцеле од пет дунума на
Маријин двору. Многима је
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Увн
занимљива веђ годинама, а
2012. тадашње управа Факулгета договорила се са фирмом
"Лаке" о реновирању зграде
ЕТФ-а која је мастер гшаном
предвиђена за рушење. Заузврат предузеђе Неџада 1_убице
требало је да добије у власништво шменугу парцелу на Маријин двору. У том тренутку ЕТФ
је обнављао зграду која није
била у његовом власнишгву,
она

је фактички била изнајмљена од Сарајевског универ-

веђ

зигета.

Фирма Лаке ]е реновирала зграду, али никада није добила обеђано земљишге, јер је

фирми

"Лаке".

Правобранилапшо је анализом дошло до података да су
ошуке радне груп; проузроко_шв
ппегу за Кангон Сарајево. Међутим, није биго пганато ко је формирао ту рашу групу. Утврђено је
да суу саставу радш грут, формираш 20. јуна 2012 године, били: кантонални министар
образовања Фахрудин Оручевић
као предсједник, замјеник предсједнжа и декан ЕГФ-а Нарцис
Бехлишвић и чланови: продекан
ЕТФ-а Ирфан Турковиђ, адвокат
Мехмед Спаж) и секретар Министарства образовања КС
Љиљана Пршчеп
Правобранилаштво је утврдило да комисија није имала
право располагања земљиппем.

Бубица планирао "Хилтон"
Ухапшени власник фирме 'Лаке' Неџад Бубица братје бившег
министра саобраћаја Кантона СарајевоЈусуфа Бубице. Он је на
поменугој атрактивној локацији планирао да изгради хотел

'Хилтон'.

У пијелој причи спорна је
и цијена земљишта. Вјештак
Кенан Софгиђ процијенио је
да земљиште вриједи око 2,5
милиона КМ, односно 1.000
КМ по квадрату, пгго је, према
ставу Правобранилашгва, пр^
мало.

