
АГЕНЦИЈА СИПА ПОДНЕЛА КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ ТУЖИЛАШТВУ БиХ ПРОТИВ РИСТЕ МАРИЋА И САРАДНИКА

ДИРЕКТОР "ШУМА" НА СУДУ
ИсшраЈа збоЈ малверазација око извоза и иродаје дрвне Јрађе са Јаздинсшава у Сриској

АГЕНЦИЈА за исграге и
заштиту БиХ (СИПА)
поднела је Тужила-

штву БиХ кривичну пријаву
против Ристе Марића, гене-
ралног директора ЈП "Шуме
РС". Поред Марића у прија-
ви се наводи још неколико
имена, потврђено је "Ново-
стима" из извора блиског
истрази.

У Тужилаштву БиХ, како
сазнају "Новости", још није
одлучено да ли ће прихвати-
ти овај предмет или ће бити
уступљен Окружном тужи-
лаштву Источно Сарајево на
даље поступање.

Према незваничним ин-
формацијама кривична
пријава се односи на извоз и
продају дрвног сортимента
са подручја шумских газдин-
ставау Српској.

Ристо Марић, директор
предузећа "Шуме Српске"
каже за "Новости" да је ди-
ректор овог ггредузећ увек
био на очима свих оних ко-
ји мисле да не треба радити
онако како се ради, а и додаје
да сви знају добро да су "Шу-

ме РС" мета свих политич-
ких субјеката, па није ника-
кво чудо што се појављују и
притисци.

Он каже да с њим нико ни-

је контактирао, ни из СИПА, I
ни из Тужилаштва БиХ, а не- 'ма ниједног разлога.

ј - То нема везе са животом,
1 како се појављују оптужбе

од појединаца да сам ишао
од газдинства до газдинства

I и нешто интервенисао. Ни-

сам упознат ни са каквом
истрагом. Уколико ме позове
Тужилаштво БиХ наравно да
ћу се одазвати јер немам ни-

једног разлога да се не одазо-
вем. Ево питам ја све па где
сам ја то могао ставити свој
потпис и да идем свесно у
кривично дело. каже Марић.

Он даље додаје да, пре све-
га, "Шуме РС", у последње
две године, колико је на челу
овог предузећа, исто послује
позитивно и изгледа да ова-
кво пословање не одговара
иојединцима.- Све што сам као дирек-
тор овог предузећа започео,
заједно са Министарством
пољопривреде и шумарства
РС, биће изгурано до краја
и то без обзира на притиске

на мене или било ког другог,
каже Марић.

На отпужбе да постоје
малверзације око дрвопре-
рађивача и расподела дрв-
ног сортимента Марић све
одбацује и каже да је највећи
проблем тај што је Влада РС
донела одлуку о расподели
дрвног сортимента на основу
критерија, а који је мини-
старство предложило Влади,
а она исти усвојила.- Ти критеријуми су при-
мењени у стопостотном
обиму, и на основу комисије
која је радила расподелу за
прво полугодиште уговори
су отишли ка газдинсгвима,
а на која ја ни наједан лично
нисам ставио потпис. Нисам
желео да будем реметилач-
ки фактор кад је у питању
расподела и критеријуми
који су рекли како то треба
да изгледа у тој расподели.
Нисам хтео ништа да потпи-
сујем док се критеријуми и
расподела не устабиле. Опет
понављам да нећу ставити
свој потпис, већ има факси-
мил на уговове који ће бити

потписани од стране купца и
директора газдинства, а ја ћу
потписати последњи у том
низу, појаснио је Марић.

Према његовим речима,
преузео је "Шуме РС" 2015. у
авгусгу месецу.- Наследио сам дуг од
претходних дирекгора од
30,7 милиона марака пре-
ма локалним заједницама,
добављачима и извођачима
радова. Прву сам годину за-
вршио са 10 милиона добити,
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а прошлу са пет милиона ма-
рака добити. Очистили смо

; све дугове према локалним
заједницама и немамо про-
блема са добављачима и др-
вопрерађивачима - поручио
|еМашћ. ■ СМИШЉЕНОВИћ

■ј ■ "Шуме РС" меша су свих иолишичких
Ј Ј субјеката, па се појављују притисци

| И РДДНИЦИ НДЈДВИЛИ ПРИЈДВУ
И ПРЕДСТАВНИЦИ синдикалне организације "Шума РС" затражили
су крајем јуиа од управе и генералног директора Ристе Марића да
ставе ван снаге Правилник о раду, донесен у мају, којим су смањена
примања запослених у овом предузећу. У супротном, најавили су
штрајкове и кривичне пријаве против Марића.
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МАЛВЕРЗАЦИЈЕ Расподела дрвопрерађивача н дрвие грађе
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ponedeljakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 20

Površina: 333 cm2 1 / 1


