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 Компаније блиске Бојану Кисићу, супругу министарке правде Неле Кубуровић и брату
докторке Дарије Кисић Тепавчевић, добиле су 27 уговора са јавним предузећима и
министарствима, пише БИРН Србија.

  Истраживање БИРН-а показује да су од 2013. године до данас фирме НИТЕС групе, а
чији је један од директора Бојан Кисић, само у Србији потписале 27 уговора вредна око
26,8 милиона евра, саме или у конзорцијуму са другим фирмама, објавио је портал
"Бирн".   

Само у априлу 2020, НИТЕС је склопио три уговора са Министарством здравља, укупне
вредности 3,2 милиона евра. Дарија Кисић Тепавчевић није одговорила на БИРН-ова
питања у вези са тендерима јавних предузећа на којима је учестовала фирма повезана
са њеним братом. Кисић Тепавчевић је у писаном одговору само навела да њен брат није
задужен за ковид-19 информациони систем.
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  Министарка Нела Кубуровић у одговору БИРН-у негирала је да је повезана са фирмом укојој ради њен супруг.  "Ни на који начин нисам повезана са фирмом у којој ради Бојан Кисић, нити сам умогућности да утичем на пословање једне мултинационалне компаније која послујеширом света. Влада и министарства имају строге процедуре када је у питању пословањеи закључивање уговора са различитим фирмама, које подразумевају рано препознавањеевентуалног сукоба интереса", рекла је Кубуровић.  НИТЕС ДОО Београд је део НИТЕС Групе власника Миодрага Шкрбића. Бојан Кисић јеглавни извршни директор чешког огранка групе, НИТЕС А.С, која је заједно за српскимНИТЕС-ом добила неколико тендера јавних предузећа.  Осим у Србији и Чешкој, НИТЕС компаније раде и у Босни и Херцеговини, Црној Гори,Русији и Великој Британији. Игор Брнабић, брат председнице Владе Србије АнеБрнабић, задужени је у фирми Ассецо СЕЕ за Србију. Ассецо СЕЕ и НИТЕС су 2017. и2018. сарадјивале на пројектима за ЕПС и Министарство финансија, а та два уговоравредна су скоро три милиона евра.  Април 2020. године био је посебно уносан за НИТЕС, јер је у конзорцијуму са ТелекомомСрбија потписао три уговора са Министарством здравља, укупне вредности 3,2 милионаевра, преноди портал.  Тако ће НИТЕС и Телеком Србија одржавати неке од најважнијих медицинскихсофтвера у Србији, укључујући одржавање националне платформе за превенцију идијагностику, одржавање интегрисаног здравственог информационог система, као ирад на развоју софтвера за електронско издавање потврда о смрти.  (БИРН-Н1)  
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