
Aгенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције 

(АПИК), н/р директора Хасима Шаботића  

 
Окружном јавном тужилаштву Бањалука (ОЈТ БЛ), н/р окружног јавног тужиоца 

Гордане Радујко 

Окружном јавном тужилаштву Бањалука, н/р главног окружног јавног тужиоца 

Желимира Лепира 

Републичком тужилаштву Републике Српске, н/р главног републичког тужиоца 

Махмута Швраке  

Тужилаштву Босне и Херцеговине, н/р в.д. главног тужиоца Гордане Тадић  

Тужилаштво Кантона Сарајево – н/р главне кантоналне тужитељице Далиде Бурзић 

Омудсмену Босне и Херцеговине, н/р омбудсмена  

 

Предмет: Ваш број 06-07-5-53/18 

 

-очекивани избор Управног одбора Агенције за банкарство Републике Српске(УО 

АБРС) у наводном омјеру 3:1:1 по политичким организација Савез независних 

социјалдемократа, Демократски народни савез, Социјалистичка партија 

Републике Српске (СНСД, ДНС, СПРС)  

 

Поштовани г. Шаботић,  

 

Изузетно сам задовољан радом АПИК-а у овоме предмету.  

 

За успјешно рјешавање предмета 06-07-5-53/18 предлажем да се у вези именовања УО 

АБРС који је изабран 2012. године утврди:  

 

1. Страначка припадност чланова УО АБРС, 

2. Да ли је њиховом избору у јавном конкурсу претходила одлука њихове странке 

којима их странка кандидује за ту функцију,  

3. Да ли су ова лица уплаћивала стратешку чланарину/котизацију странкама чији 

су чланови, 

4. Да ли је мјесечна основица за уплаћивање стратешке чланарине/котизације била 

мјесечна накнада за рад у УО АБРС (око 1.000 КМ), 

5. Да ли су сва ова лица чланови СНСД-а,  

 

Чланови Управног одбора у текућем мандату (изабран 2012. године) су: 

 Мира Бјелац, предсједник Управног одбора 
 Слађа Кунић 
 Драгица Ристић 
 мр Перица Рајчевић (поднио оставку) 
 Милош Комљеновић 

 



 

Плаћање стратешке чланарине/котизације је у складу са статутима СНСД и СПРС, али 

би могло представљати коруптивну активност. Ако лица која су именована јавним 

конкурсом на овакав начин финансирају странке, чији су чланови, онда постоји сумња 

да њих бирају и предлажу странке које чине извршну власт, а јавни конурс постоји 

само да би се испунила форма. Јавни конкурс је у оваквом сценариу намјештен, при 

чему су почињена бројна кривична дјела.  

 

Молим вас да примјетите да је наводна структура новога/будућег УО АБРС 3:1:1, 

одговара учешћу странака СНСД, ДНС, СПРС у извршној власти Републике Српске тј. 

у Влади Републике Српске.  

 

Постоји сумња да су коруптивне радње извели чланови Комисије за избор и 

именовање чланова УО АБРС (именована од стране Владе Републике Српске дана 

09.11.2017. године рјешењем бр. 04/1-012-2-2844/17), којима је неко Н.Н. лице 

саопштило да омјер мора бити 3:1:1, као и да њиховом прједлогу мора бити име 

Срђана Шупута, што се и десило по наводима порала цапитал.ба.  

 

Чланови Комисије за избор и именовање чланова УО АБРС за које постоји сумња да 

су извршили коруптивне радње били су:  

 

1. Милорад Ђурђевић,  

2. Драгољуб Накић, 

3. Славољуб Стојановић (секретар у Министарству финансија РС/МФ РС), 

4. Весна Тодоровић 

5. Душанка Ступар (није присуствовала улазном интервију) 

 

Троје од њих су службеници МФ РС, а предложили су Влади РС своју колегицу 

Славицу Миликић помоћника министра финансија и члана СПРС за чланство у УО 

АБРС, „у складу“ са наводним омјером 3:1:1.  

 

Избор УО АБРС у омјеру 3:1:1 се очекује на 23. редовној сједници Народне скупштине 

Републике Српске половином фебруара 2018. године, тј. током наредне седмице.  

 

Желим такође да вам опишем један „куриозитет“ у вези рада УО АБРС који је изабран 

2012. године, а за који постоји сумња да се може довести у везу са коруптивним 

активностима. Његов члан је био и колега мр Перица Рајчевић. Он је био и директор 

филијале Агенције за осигурање депозита (у даљем тексту АОД) у Бањалуци. Он је био 

и шеф тима за исплату осигураних депозита (Бобар банка а.д. Бијељина и Банка Српске 

а.д.Бањалука) која се одвијала преко УниЦредит Банк а.д. Бањалука. Данас колега мр 

Перица Рајчевић више није у УО АБРС, а нити у АОД, али је зато члан Надзорног 

одбора УниЦредит Банк а.д. Бањалука. По мојим сазнањима колега мр Рајчевић је био 

и члан СНСД-а, а једно вријеме и чак члан Главног одбора СНСД-а.  

 



АБРС је по закону самостално и независно правно лице, али нпр. Статут СНСД-а, 

намеће обавезу члановима СНСД-а да извршавају задатке које им повјери орган 

СНСД-а, што значи да ће УО АБРС у којем су чланови СНСД-а морати извршавати 

задатке које им повјери СНСД, па УО АБРС, а самим тим ни АБРС, неће бити 

независан у извршавању својих задатака, већ зависна од СНСД-а.  

 

Закон о АБРС чл. 4 (СГРС 59/13) 
 

Агенција је основана ради уређења и контроле банкарског система, и при остваривању 
свог циља и извршавању задатака у складу са овим и другим законима самостално 
је и независно правно лице.  
 
Статут СНСД-а чл. 10. 
 
Права и обавезе чланови остварују кроз: 
• активно учешће у раду органа и других облика дјеловања; 
• активно учешће у креирању и доношењу одлука; 
• право да бирају и да буду бирани у све органе и тијела Савеза; 
• право обавјештавања о стању у СНСД; 
• давање приједлога и сугестија у циљу унапређења дјеловања Савеза; 
• извршавање задатака које им повјере органи Савеза; 
• активно учешће у програмирању циљева и метода рада Савеза 

 
Подсјећам вас да нас је портал цапитал.ба 4.12.2017. године обавијестио да ће три 
члана УО АБРС бити чланови СНСД-а. Комисија за избор и именовање чланова УО 
АБРС је дала прједлог/ранг листу Влади Републике Српске дана 26.12.2017. године 
(акт Министарства финансија Републике Српске бр. 06.07/012-2146-1/17).  
 

Дан 16.01.2018. године портал цапитал.ба је обавијестио јавност да су та три 3 члана 

СНСД-а. 

  

(1) Братољуб Радуловић 

(2) Жељко Слијепчевић  

(3) Бранислав Ђурица  

 

 
На основу свега горе наведених нових информација очекујем успјешан наставак рада 
АПИК-а на предмету УО АБРС 3:1:1, без обзира што ће вјероватно народна скупштина, 
тј. чланови СНСД-а, ДНС-а и СПРС изабрати своје страначке колеге за чланове УО 
АБРС за пар дана.  
 
Банкарски систем је срце економског система. АБРС регулише пословање банака у 
Републици Српској. Ако је болесно срце болестан је и банкарски  (банкрот Бобар Банке 
и Банке Српске), а и економски систем.  
 
 
 



У овоме поднеску/прједлогу/представци иступам као грађанин и износим своје 

властите ставове, идеје и мишљења, а у складу са чл. 32 ст 1. Устава Републике Српске 

(„Грађани имају право да јавно износе мишљење о раду државних и других органа и 

организација, да им подносе представке, петиције и приједлоге и да на њих добију 

одговор“). 

Срдачан поздрав, У Бањалуци, 11.02.2018. годин 

грађанин Драган С. Јовић с.р. 
Максима Горког, 17/аБањалука  

Моб: 066/120/222 
draganjovic@blic.net  

Достављено: 
 
1. Окружно тужилаштво Бањалука – госпођа 

Радујко и г. Лепир 

 Т13 0 КТК 0038574 17 

ot-bl@pravosudje.ba 

2. Републичко јавно тужилаштво Републике 
Српске – г. Шврака 

rt-rs@pravosudje.ba st-bl@pravosudje.ba 

3. Тужилаштво Босне и Херцеговине – 
госпођа Тадић 

info@tuzilastvobih.gov.ba 

4. Омудсмен БиХ  
Ж-БЛ-06-887/17 

bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba 

5. Агенција за борбу против корупције БиХ 
г. Шаботић 

06-07-5-53/18 

kontakt@apik.ba 

6. Тужилаштво Кантона Сарајево – госпођа 
Бурзић 

dalida.burzic@pravosudje.ba 

   
7. Одбор за уставна питања НС РС odborup@narodnaskupstinars.net 
8. Законодавни одбор НС РС zakonodavniodbor@narodnaskupstinars.net 
9. Одбор за представке прједлоге и 

друштвени надзор НС РС 
odborzapredstavke@narodnaskupstinars.net 

10. Одбор за финансије и буџет НС РС odborfib@narodnaskupstinars.net 
   
11. Министарство правде Републике Српске - 

помоћник министра Јелена 
Вукадиновић 

J.Vukadinovic@mpr.vladars.net 

12. Министарство финанансија Републике 
Српске – министар др Зоран Тегелтија 

mf@mf.vladars.net 

13. Влада Републике Српске  kabinet@vladars.net  
14. Уставни суд Републике Српске  ustsudrs@inecco.net  
   
15. Предсједник Републике Српске  info@predsjednikrs.net 
   
16. Портал capital.ba г. Синиша Вукелић  vukelic.sinisa@gmail.com 

 


