
Претресене просгорије
сарајевске "Хидроградње"

СИПА трагала
за доказима
о губицима од
100 милиона

САРАЈЕВО - Агенција
за истраге и зашгигу (СИ-
ПА) претресла је просгорије
сарајевске фирме "Хидро-
градња" због наводног гу-
битка у фирми од близу 100
милиона марака.

Према незваничним ин-
формацијама, претрес је
урађен по налогу Тужилаш-
тва БиХ, а на основу пријаве
Синдиката радника "Хидро-
градње".

У овом синдикату су ис-
такли да су припадници СИ-
ПА претресе и истрагу
спроводили три дана.- Наша пријава је подне-
сена због акумулираног губ-
итка и планског уништавања
фирме. Пријава је свеобухва-
тна у вези са губигком од 100
милиона марака, због чега је
предузеће отишло у стечај -навели су у Синдикату "Хи-
дроградње".

Према њиховим ријечи-
ма, пријава је поднесена
против већинског власника

ФБиХ, чланова Управног
одбора и Надзорног одбора
у "Хидроградњи".

- Теретимо их за органи-
зовани криминал и пљачку
фирме. Пријава је оквали-фикована као пуноважна и
органи СИПА не би ушли у
процес истраге да немају ре-
левантне и сабирне доказе -

тврде синдикалци.
Стечајни управник у

"Хидроградњи" Зијад Фазла-
гић казао је да сматра да је
СИПА прикупљала инфор-
мације о пословању.- Мислим да су то уоби-
чајене ствари које се при-
бављају о предузећима у
стечају - рекао је за феде-
ралне медије Фазлагић.

Фирма "Хидроградња" у
стечају је од октобра прошле
године. У завршном рачуну
за 2015. годину наведено је
да је фирма дужна пореској
управи близу 59 милиона,
добављачима седам, а на
име краткорочних кредита
имала је девет милиона ду-
га. Блокаде рачуна фирме
почеле су већ 2012. године
због дугова. Власник 67 од-
сто ове фирме је ФБиХ, а
остало припада акционари-
ма. (Агенције)

>СИНДИКАТподнио
ПРИЈАВУЗБОГ
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O
va

j d
ok

um
en

t s
lu

ži
 s

am
o 

za
 in

te
rn

u 
up

ot
re

bu
. R

ed
is

tri
bu

ci
ja

 i 
ko

pi
ra

nj
e 

be
z 

sa
gl

as
no

st
i v

la
sn

ik
a 

au
to

rs
ki

h 
pr

av
a 

su
 z

ab
ra

nj
en

i!
Glas Srpske 11.02.2017 

subotaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 12

Površina: 101 cm2 1 / 1


