
51 РА у наставку акције "Патриот" привела Жељка Асића

Ухапшен посланик
у Парламенту ФБиХ

Жељко Асић се
терети да је

користећи
познанство са

Будимиром 2012.
године посредовао

приликом
запошљавања

једног радника у
"Електропривреди

Хрватске заједнице
Херцег-Босна"

у Мостару
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САРАЈЕВО - Пплициј-
ски службспици Државпс
агенције за истраге и за-
штиту (81РА) у нетак су у
оквиру прсдмста "Патриот"
ухапсили Жељка Асића из
Мостара, иосланика у Пар-
ламенту ФБиХ и нотнред-
сјсдпика Страпкс правдс и
иовјерења (СПП) чијије
лидер нредсједник ФБиХ
Живко Будимир.

Асић је послије саслу-
шања у 51РА и Тужилаштву
БиХ пуппсн на слободу. Он
је ухапшен у Сарајеву по на-
редби Тужилаштва БиХ због
постојања основа сумње да је
починио криви чно дје-
ло примање дара и
других облика ко-
ристи и криви-
чно дјело
противзаконито
посредовање.

Припадници
81Е _ су у петак изу-
зели одређену доку
менгапију из просгорија

"Електропривреде Хрватске
заједнине Херцег-Босна" у
Мосгару, а она ћс бити дос-
тављена Тужилапттву БиХ на
даље поступање.

Асићев адвокат Бранка
Пратмк појаснила јс да јс Ту-
жилаштво проширило истра-
гу о кривичном дјелу која се
води против Будимира и да
се Асићу ставл.а на терет да
је као дио организоване гру-
пс са свим особама којс су
обухваћене овим предметом
посредовао приликом за-
потљавања јсдног лица.- Он се терети да је ко-

ристећи познанство са пред-
сједником Будимиром 2012.
године посредовао приликом
запошљавања јсдног радника
у "Електропривреди ХЗХБ" -
казала је Праљак.

Асић јс послијс пушгања
на слободу казао да је дан
раније добио позив из 81РА
да доћс како би дао исказ у
вези са акцијом "Патриот" и
да се уредно одазвао. Рекао
јс да су у _>ТРА били коректни
и да је тужилац Олег Чавка
тражио да буде саслушан и у
ТужилаппЋу.

- Изненађен сам позивом
и одговорно тврдим да немам
никакве везе са оним тпто ми
се ставља на терет. Иако сам
пуштен на слободу, не идем
нигдјс и одазваћу сс сваком
позиву и Тужилаштва или
било ког суда - рекао је
Асић.

СПП је у петак најош-
тријс осудио привоћсњс Аси-
ћа сматрајући то
"политичким обрачуном са
Живком Будимиром".

Мандат но-имуни гст ска
комисија Представничког до-
ма Парламента ФБиХ у пе-
так је одржала хитну
сјсдницу поводом хапшсња
Асића.

У оквиру акције "Патри-
от", којаје почела 26. априла,
заједно са акцијама кодних
назива "Праата" и "Мсмори".
ухаптпено јс витпе од 20 осо-
ба, међу којима и Будимир.
Истрага је покренута прије
неколико мјесеци због сумње
да су нске особе добилс по-
миловањс за новац, а Буди-
мир је осумњичен да је
злоупотријебио положај и
овлашћења. У затвору у Мос-
т ару провео је мјссеп.

АСИЋ
____________ШШ

Асић је послије 22 годи-
не чланства у марту ове
године напуаио ХСП
БиХ и прешаоу СПП.
Био је члан парламен-
тарне комисије која је
испитивала да ли је Бу-
димир доаојан функци-

је предсједника ФБиХ,
након што је овај уха-
пшен.
Члан Надзорног одбо-
ра "Електропривреде
ХЗХБ" Маријо Бенцун
пријавио је у марту По-
лицијској управи Мос-
тар да су га вербално,
а затим и физички на-
пали Асић и Миле Ан-
дрић током сааанка
Надзорног одбора.
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