
ЗАТРАЖЕН ЗАПИСНИК 0 КОНТРОЛИ ИЗ 2013. ГОДИНЕ У ВРЕМЕ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ БАНКЕ

СИПА проверава бившу банку
БАЊАЛУКА - Поред МУП

РС, за некадашњи рад Бал-
кан инвестмент банке за-
интересовала се и Агенција
за истраге и заштиту БиХ
(СИПА). Она је, наиме, упу-
тила БиХ службени захтев
да јој се достави записник
Девизног инснектората Ре-
публике Српске о спроведе-
ној контроли. У СИПА јуче
за "Новости" нису хтели да
потврде али ни да демантују
ову информацију.

Портал КарПаЊа нренео
је информацију да је СИ-
ПА пре десет дана упути-
ла захтев да јој се достави
оверена копија записника
Републичког девизног ин-
спектората о извршеној
инспекцијској контроли
Балкан инвестмент банке
која је урађена 17. децем-
бра 2013. године, наводећи
да институције РС још нису
одговориле на захтев СИПА.

Директорка Девизног ин-
спектората РС Зорица Цви-

јановић рекла је да она још
није видела захтев СИПА.

- Записник о контроли ми
смо давно доставили МУП
РС и Специјалном тужи-
лаштву и БИБ. Можда га је
тражила и СИПА, али ја га
још нисам добила. Ако нам
сгигае њихов службени за
хтев поступићемо у складу
са законом - рекла је
Цвијановићева

У склопу ис
траге у вези
с малвер
зацијама

у Балкан инвестмент банци,
МУП РС је 20. новембра
прошле године поднео Спе-
цијалном тужилаштву РС
извештај против 21 особе
због сумње да су оштетиле
Балкан инвестмент банку за
више од 56 милиона марака.

У извештају који је МУП
РС проследио Специјалном
тужилаштву РС, од 21 име-
на, 11 особа је из Литвани-
је, а 10 из БиХ. Најзвучније
име је Едвинас Навицкас,

бивши директор и председ-
ник Управе Балкан инвест-
мент банке.

МУП РС је у извештају на-
вео да се сумња да је у пери-
оду од 2008. до 2013. у Бан-
ци организовао криминалну
фупу која је извршавала
његове налоге свесно крше-
ћи закон како би прибавила
имовинску корист. ■ С.М.

внапш!? у м ______ с[ РЈШУПИЛ И И1ИС |
БАЛКАН инвестмент банка АДје
9. јула 2013. године променила
власничку структуру, чиме је
прешла у власништво Републи-
ке Српске. У складу са тим, бан-
ка је понела и ново име - Банка
Српске а.д. Бања Лука.
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ThursdayDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 28

Površina: 178 cm2 1 / 1


