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ТУЖИЛАШТВОТРАЖИДАУХАПШЕНИУАКЦИЈИ
"ЛАВИНА" ОСТАНУ МЕСЕЦ ДАНА ИЗА РЕШЕТАКА

БАНКАРИМА
ПРИТВОР ЗБОГ
123 МИЛИОНА

Минисшор Мекшић: Победо ће биши кодо
се оиљочкони новоц вроши Јрођонимо
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ТУЖИЛАШТВО

БиХ
предложило је Суду
БиХ да одреди једномесечни притвор за све ухапшене у акцији "Лавина", у
којој је, у четвртак, на подручју Бањалуке, Бијељине
и Зворника, ухапшено девет
особа због малверзација у
банкарском сектору преко
пословања Бобар банке.
Притвор је предложен за
Славицу Ињац, директорку
Агенције за банкарство РС,
Снежану Вујнић, директорку ИРБ, бивше директоре
Бобар банке Петра Цацановић и Ану Миросављевић,
чланове Надзорног одбора
банке Соњу Куртума и Сашу Томића, Батрића Ђуришића, директора Сектора
ризика у банци, Здравка Дубова, интерног ревизора, и
Игора Продановић, бившег
заменик директора банке и
директора Сектора корпоративног
банкарства. Сви

ухапшени саслушани су у
Сарајеву у згради Тужилаштву БиХ.
Борис Грубешић, портпарол Тужилаштва БиХ, каже,
за "Новости", да се истрага у
овом случају наставља против укупно 24 особе осумњичене за незаконитости
којима је проузрокована
штета од око 123 милиона
марака, а прибављена незаконита корист од најмање
115 милиона КМ, чиме је
озбиљно уздрман банкарски
систем у БиХ.
Агенција за осигурање
депозита БиХ већ је оштећена за око 56,7 милиона
КМ, који су морали бити
исплаћени за депозите до

-

50.000 КМ, па су за наведени износ оштећени и грађани БиХ каже Грубешић.
Он појашњава да се ухапшени у акцији "Лавина"
сумњиче да су као припадници злочиначког удруже-

-

ња починили више незаконитости у пословању Бобар
банке, првенственоудодели
кредита у вишемилионским
износима, као и незакони-

тих банкарских

гаранција

за разне послове, кршећи
процедуре и гаранције прописане Законом о банкама
РС, те на таЈ начин нанели
штету и омогућили стицање незаконите имовинске
користи у износу од око 123
милиона КМ.
Угрожени су и депозити
различитих правних и физичких лица који су били
депоновани у Бобар банци.
Ту имамо средства градова
и општина у РС, као и јавних установа, Фонда ПИО,
Електропривреде, Завода за
запошљавање РС, односно
новац грађана
појашњава
Грубешић.
У истрази је откривено и
да су многа предузећа која
су пословалау склопу "Бобар групације" извлачила
новац из Бобар банке.
Даље, у истрази се очекују и одговори од директорке Агенције за банкарство
РС Славице Ињац зашто
није реаговала и спречила
пласмане сумњивих кредита без покрића Бобар банке
и проверила банкарске га-

-

-

ранције.

Директорка ИРБ Снежана Вујнић мора Тужилаштву БиХ да да одговоре на

питања у вези с пласманом

ИРБ преко Бобар

кредита

банке у износу од око 40
милиона марака и објасни
што из Бобар банке није
повучен депозит од 50 милиона марака ИРБ већ је
допуштено да он пропадне
кроз ликвидацију банке.
Драган Мектић, министра
БиХ,
безбедности
каже за "Новости" да је
акција "Лавина" показала
колико је јака криминална спрега представника

институција и приватног
сектора.
Корупција изједа БиХ
и преко корупције су покрадени милиони марака
грађана целе БиХ који су
завршили у џеповима групе људи каже Мектић.
Он додаје да се приликом хапшења због корупције и одговорних за пљачку грађана мора одмах и

-

-

запленити њихова сва имовина, колика год била.
Највећа победа ће
бити да свака опљачкана
марка од грађана буде
враћена грађанима - каже

-

Мектић.

■

СМИШЉЕНОВИЋ

Тереше се за давање незакониших
гаранција и вишемилионских кредита

РАДЕН0РМАЛН0
ИАК0 су ухапшене дирек-

торке ИРБ и Агенције за
банкарство РС, из ових
инстутуција је поручено
да раде нормално и без
застоја и поручили да су
припадници СИПА изузели
у четвртак документацију
која се односи на Бобар
банку.
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ТУЖИЛАШТВО БиХ је објавило и списак 26
оштећених депонената Бобар банке који су
изгубили новац покретањем ликвидације
банке. На списку институција највећих губитника су ИРБ, са 47,3 милиона марака, Фонд
здравственог осигурања Брчко Дистрикта
БиХ, 14,7 милиона, Завод за запошљавање
РС 12,3 милиона КМ, министарства финансија РС, 9,5 милиона КМ, а од градова Требиње
има највећи губитак- 5,2 милиона КМ.

