
У АКЦИЈИ "БАРКА" УХАПШЕН НЕБОЈША ПЕЈОВИЋ ИЗ БАЊАЛУКЕ ЗБОГ ТРГОВИНЕ УТИЦАЈЕМ

ИНСПЕКТОРИ СИПА

ухапсили су јуче Не-
бојшу Пејовића, судију

Основног суда у Бањалуци,
због сумње да је починио
кривично дело трговина ути-
цајем. Пејовић, који је пред-
седник одељења за радне спо-
рове у прекршајном одељењу
бањалучког Основног суда,
ухапшен је у акцији "Барка",
која је спроведена по налогу
Републичког јавног тужила-
штва РС. Како незванично
сазнајемо, судија је ухваћен
на делу, односно након што је
од једне особе узео 1.000 евра
како би, наводно, утицао на
једну судску одлуку.

Извор близак исгрази ка-
же да је Пејовић јуче уредно
дошао на посао. До —
10 часова је бис

у суду да би ка-
сније изашао
на паузу. У ме-
ђувремену је
сам отишао на
унапред дого-
ворени саста-
нак.

Примо-
предаја новца је дого-

ворена и извршена у једном
ресторану у Слатини, а све
су пратили истражитељи СИ-
ПА који су Пејовића одмах

лишили слободе - каже наш
извор.

Према непотврђеним ин-
формацијама, Пејовић је

новац узео како би наводно

посредовао у предмету који
је у раду код другог судије.
Ради се о парничном предме-
ту у којој се две фирме споре
око коришћења службеног
имена, јер обе имају исти на-
зив. Пејовић је од једне од тих

странака тражио но-
вац како би утицао

§ да се судска одлука
2 донесе у њихову

корист. Засада није
познато да ли је дру-

ги судија уопште био
упознат са Пејовиће-

вим нелегалним рад-
њама, али ће сви актери бити

саслушани у оквиру истраге.
Портпарол СИПА Лука

Миладиновић потврдио је да
је у акцији "Барка" ухапшен
носилац правосудне функ-
ције у БиХ због сумње да је
починио кривично дело трго-

вина утицајем.

- СИПА је, по наредби ба-
њалучког Основног суда,
претресла ухапшено лице,
као и стан и том приликом су
откривени предмети који по-
тичу из извршења кривичног
дела - рекао је Миладиновић.

Судија Пејовић у јавности

се доводио у везу са одређе-
ним незаконитосгима које
никада нису доказане. Раније
је дисциплински кажњаван
због кашњења у доношењу
одређених судских одлука и
то јавном опоменом. У сеп-
тембру 2012. био је под ис-

трагом у предмету "Јелшин-
град". Бањалучка полиција
тада је против њега и још три
особе поднела извештај о по-
чињеним кривичним делима
злоупотребе службеног по-
ложаја, којима је предузеће
"ФАМ Јелшинград" у стечају
наводно било оштећено за
око 1,85 милиона КМ. Тада
се наводило да је Пејовић као
судија донео решење по којем
је извршен пренос средстава
с рачуна "Јелшинграда" на
рачун друге фирме. ■

0.МАТАВУЉ

КАЖЊАВАН
због кашњења у
доношењу неких

судских одлука

МИЛЕКИЂ ЗАТЕЧЕНИ СМО
МИЛЕНКО Милекић, лредседник Основног суда у Бањалуци, каже да су сви
запослени затечени информацијом о хапшењу судије Небојше Пејовића.

- Немамо довољно информација о том случају да бисмо било шта могли
да комекгаришемо. Затечени смо и све што знамо сазнали смо из медија.
Када будемо имали све релевантне информације, онда ћемо заузети од-
говарајући став - рекао је Милекић.
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7 . 000 евра од једне особе ™ РЗА Ј а°“
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četvrtakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 19

Površina: 255 cm2 1 / 1


