
СИПА ПРИВОДИЛА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛ ИКЕ СРПСКЕ ЗБОГ МАЛВЕРЗАЦИЈАУ БОБАР БАНЦИ

АКЦИЈА "ЛАВИНА"
ПОЧИСТИЛА БАНКАРЕ

У Бањалуци ухаишене дирекшорке Славица Ињац и Снежана Вујинић

ЗБОГ малверзација са
кредитима и банкарским
гаранцијма у Бобар бан-

ци, Агенција за истрагу и за-
штиту БиХ (СИПА) у акцији
"Лавина" јуче је на подручју
Бањалуке, Бијељине и Звор-
ника ухапсила десет особа.
Најзвучнија имена међу њи-
ма су Славица Ињац, дирек-
торка Агенције за банкарство

РС, и Снежана Вујнић, дирек-
торка Инвестиционо-развојне
банке РС (ИРБ).

Њих две су ухапшене у
просторијама ових институ-
цијауБањалуци, потврђеноје
"Новостима" из више извора.
Такође, ухапшени су радници
поменуте банке, Петар Цаца-
новић и .Ана Миросављевић,
бивши генерални директор
Радмила Ђуришић и члан НО
банке Соња Куртума, као и
Батрић Ђуришић, некадашњи
извршни директор сектора

за управљање ризицима, и
Здравко Дубов, бивши интер-
ни ревизор поменуте банке.
Слободе су лишени и Саша
Томић и Игор Продановић.

СИПА наставља да трага
за директором "Аутосембе-
рије" из Бијељине, Дарком
Јеремићем. Просторије овог
предузећа, као и Агенције за
банкарство и ИРБ су претре-
сене и привремено је одузета
одређена документација.

Према информацијама
СИПА и Тужилаштва БиХ,

похапшени су припадници
криминалне групе, која је оја-
дила Бобар банку и банкарски
сектор БиХ за 123 милиона
марака. Према незавничним
информацијама, поменута
група је омогућавала одређе-
ним људима да без икаквог
покрића добију кредите, али
и да банка гарантује код дру-
гих финансијских институ-
ција, попут ИРБ, да ће их они
уредно враћати.

Тако су, како тврде извори
"Новости", многи у Српској,

а пре свих они блиски власти,
добијали разне зајмове у Бо-
бар банци и у другим банкама
без икаквог законског основа.
У склопу истраге, из СИПА је
најављено да ће проверавати
и оне којима је омогућено до-
бијање незаконитих кредита
преко ове бањалучке банке.

Наши извори блиски истра-
зи наводе и да је Агенција за
банкарство жмурила година-
ма на све пропусте у банкар-
ском сектору РС и никог није
кажњавала за незакониту до-
делу кредита. Под истрагом је
и ИРБ, која је незаконито пла-
сирала зајмове појединцима
уз гаранцију Бобар банке.

_Алекса Милојевић, еко-
номски анлалитичар, каже за
наш лист да је бањалучка бан-
ка пример политичке банке и
прања новца грађана Српске.
Бобар банка је угашена кра-
јем 2014., због презадужено-
сти и неликвидности.- Из акције СИПА види-
мо да је Бобар банка давала
кредите без икакве провере
законских 12 тачака, које
морају да обаве код сваког
клијента који затражи кредит.
Гарантовати за милионске
износе кредита код других
банка, а при том знати да
немате новац, којим их мо-
жете вратити, мимо је сваке
памети и закона, и велики је
пропуст Агенције за банкар-
ство РС - тврди Милојевић и
додаје да је због ББ пољуљан
углед целокупног банкарског
сектора и да зато инвеститори
заобилазе БиХ.1

СМИШЉЕНОВИЋ
В.МИРИЋ

СИЛА
ПРЕДСЕДНИК РС Милорад Додик
изјавио је јуче да је акција СИПА
показала беспотребну манифеста-
цију силе и политичку обојеност и
нагласио да је уверен да су запо-
слени у Агенцији за банкарство и

И РБ радили у складу са законом.- Упадање СИПА у институције Ре-
публике Српске није ништа друго
него манифестација грубости и
доказ свима да нам оваква БиХ са
оваквим институцијама уопште
не треба - навео је Додик, и иста-
као да је уверен да нема елеме-
ната одговорности, нити кривице
запослениху Агенцији и ИРБ.

РЕАГОВАОИММФ
БОРИС Грубјешић, портпарол Тужилаштва БиХ, потврдио је за "Ново-
сти" да су ухапшене особе одобравале кредите и банкарске гаранције
без поштовања законом прописаних процедура и пласирали их при-
вредним субјектима, чији су власници повезани или су паксувласници
Бобар банке, знајући да наплата неће моћи да се реализује, као и да ће
наступити штета, која ће проузроковати стечај банке.
Грубјешић тврди да су овакве незаконите активности већ нанеле ве-
лику штету кредитном рејтингу БиХ и довеле до тога да се чак и ММФ
активно укључи у озбиљну анализу њеног банкарског сектора.

Ињац Ш&<-ЈШ 4* ~^_^>т^//
1^"**-^,/ - ' - г*тсЈ___в^_/^ ; """^

ш_ х /|^^ I
ПОХАПШЕНИ Нанели штету Бобар банци и другима од 123 милиона КМ
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FridayDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 28

Površina: 324 cm2 1 / 1


