
Тужилаштво за организовани криминал покренуло истрагу против шест особа због злоупотреба у Инфраструктури железнице
уторак, 04 фебруар 2020 18:47

Тужилаштво за организовани криминал је саопштило да је тужилац донео наредбу о
спровођењу истраге против шест лица због злоупотреба у предузећу Инфраструктура
железнице Србије А.Д.

  

  

Како се наводи у саопштењу, истрага се покреће против Мирољуба Јевтића, Бранимира
Алимпића, Зорана Станојевића, Мирка Међа, Предрага Ћурчића и Миодрага Поледице.
Они се сумњиче за кривична дела злоупотреба службеног положаја и злоупотреба у
вези са јавном набавком у периоду од августа 2018. до маја 2019. године.

  

Наиме, осумњиченима Мирољубу Јевтићу, Браниславу Алимпићу и Предрагу Ћурчићу
ставља се на терет да су извршили продужено кривично дело злоупотреба службеног
положаја члан 359 став 3 у вези става 1 у вези члана 61 КЗ, док се Миодрагу Поледици
ставља на терет кривично дело злоупотреба службеног положаја у помагању члан 359
став 1 у вези става 35 КЗ.
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Мирко Међо и Зоран Станојевић се терете за по једно продужено кривично дело
злоупотреба у вези са јавним набавкама члан 228 став 1 КЗ и у вези члана 61 КЗ.

  

Тужилац је предложио судији за претходни поступак Посебног одељења Вишег суда у
Београду да се у односу на сва лица одреди притвор.

  

Државни секретар Министарства саобраћаја негирао оптужбе

  

Миодраг Поледица, државни секретар Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, који је саслушан код тужиоца због оптужби да је злоупотребио
службени положај, негирао је оптужбе које му се стављају на терет.

  

Тужилац је рекла да у његовом случају нема елемената кривичног гоњења, али да
одлуку о томе да ли ће му бити одређен противор не доноси она, већ судија за
предистражни поступак.

  

Испитивање државног секретара трајало је нешто више од сат и по и био је шести по
реду саслушаних. Одговарајући на питање о документу којим је затражена
реконструкција панчевачког моста, Поледица је рекао да га нико није натерао да
потпише тај документ, већ да је то била његова обавеза као државног секретара
Министарства.

  

Поледици је у понедељак одређено полицијско задржавање од 48 сати.

  

(Н1)
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