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 "Ни на који начин нисам учествовала и немам никакве везе са оптужбама због којих је
ухапшен в. д. генералног директора "Инфраструктуре железнице Србије" Мирољуб
Јевтић", изјавила је потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Зорана Михајловић.

  

"Разочарана сам понашањем директора Јевтића и свиме што му се ставља на терет.
Поздрављам рад државних органа у расветљавању свих чињеница везаних за овај
случај",  навела је Михајловић у писаној изјави прослеђеној из њеног кабинета.

  

"По томе се види да Србија данас није више иста земља као што је била. Од надлежних
правосудних органа очекујем да ураде све што је у складу са законом, а ја сам им
доступна у сваком тренутку", закључила је Михајловић.

  

Подсетимо, у суботу су ухапшени Јевтић и Д. Б, члан Надзорног одбора Привредног
друштва "Ратко Митровић" из Новог Сада, и двојица адвоката из тог града З. С. и В. К.
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У Тужилаштву за организовани криминал Јевтић је данас саслушан, а очекују се
саслушања осталих осумњичених за примање мита у вези са експропријацијом
земљишта.

  

Тужилаштво је саопштило да су међу осумњиченима и адвокати који су од стране
Јевтића неосновано и непотребно ангажовани на пословима експропријације земљишта
на трасама брзих пруга, те да постоји основана сумња да су део уплаћеног новца од ЈП
"Инфраструктура железнице" по основу фактурисаних услуга у вишемилионским
износима, као мито, преко посредника, предавали Јевтићу. Након саслушања
тужилаштво ће одлучити о даљим корацима у овој истрази и да ли ће тражити да се
осумњиченима одреди притвор.

  

Подсетимо, Блиц је објавио да је ухапшени директор Јевтић на руководећим позицијама
у Железници био од деведесетих година, а да је својевремено био и саветник
министарке Зоране Михајловић. Одбор директора "Железнице Србије" против њега је
2015. године поднео тужбу Тужилаштву за организовани криминал, навео је Блиц.

  

Видети још:

  

Ало: Мирољуб Јевтић признао на саслушању - паре сам давао Зорани Михајловић и
њеном мужу на руке

  

Вучић у "Хит твиту": Убеђен сам да Зорана нема никакве везе са афером у
Железницама; Тенковима и војском нећу ићи на Црну Гору - они који би да ратују 24
сата би 25. сат да седе у кафани

  

(Фонет)
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