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ЛАЖНО ПРИКАЗИВАЊЕ ДРУШТВЕНИХ И ЕКОНОМСКИХ ПРИЛИКА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
ОХР-ово креирање и одржавање нестабилности у БиХ
кроз дјеловање Рафи Грегоријана и других
против Републике Српске

Новембар 2009. године

Влада Републике Српске упутила је 26.11.2008. године Тужилаштву Босне и
Херцеговине кривичну пријаву против више лица, на основу Закључка Владе са
сједнице одржане 24.11.2008. године. Кривична пријава је поднесена против
1. Милорада Барашина, тадашњег вршиоца дужности, а садашњег главног
тужиоца Тужилаштва БиХ
2. Хариј Фурлана, међународног тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине,
3. Рафи Грегоријана, првог Замјеника Високог представника за БиХ,
4. Дејвида Апчера, шефа одјела за организовани криминал Тужилаштва БиХ,
5. Шефка Шахбеговића, судије суда БиХ,судије за претходни поступак,
6. Бакира Хаџиомеровића, уредника магазина ''60 минута'' Федералне
телевизије Босне и Херцеговине,
7. Слободана Васковића, дописника политичког магазина ''60 минута'',
8. Драгомир Бабића, предсједника невладине организације „Народни фронт“
Бања Лука,
9. Драгана Лукача, тадашњег помоћника директора Агенције за истраге и
заштиту БиХ – СИПА.
због постојања основи сумње да су починили кривична дјела из члана 247.,248., и
249, као основна дјела, а у вези са чланом 220. Кривичног закона Босне и
Херцеговине. Влада је навела да су се пријављени удруживањем организовали
групу лица ( члан 247., 248., 249 КЗ БиХ) и починили су кривично дјело из члана
220. Кривичног закона Босне и Херцеговине. Влада је констатовала да су
пријављена лица дужи временски период - од 2007. године, искориштавали
службени положај и овлаштења, те да су прекорачењем својих овлаштења,
Републици Српској, Влади Републике Српске, предсједнику и министрима Владе
Републике Српске наносили штету и повриједили права.
Створен је цијели систем конструкција и лажи који је заснован на наводним
анализама и истрагама које је водио ОХР, без било каквих валидних доказа. То
потврђује и афера која је разоткривена кроз постојање ОХР-ове анализе под
називом: „Политичко-криминална мрежа која сеже до области бизниса и религије“.
Иако се објелодањени документ односи на Федерацију БиХ, тачније на лица из
бошњачке националности, недељник „Глобал“ од 29.10.2009. године наводи да су
за најистакнутије српске и хрватске кадрове у БиХ „ ...по истом принципу
прављене монтаже измишљањем непостојећих веза са разним сумњивим клановима
широм свијета, чија су имена покупљена са интернета. Те су схеме под маском
обавјештајне размјене података дате свим амбасадама у Сарајеву, али и шире.“
Како су прављене конструкције као основ за медијски, али и правосудни прогон,
открио је један од пријављених - Бакир Хаџиомеровић изјавом пред Општинским
судом у Сарајеву у предмету број 065-0-П-07-007368, гдје наводи: ''На основу више
извора које смо консултирали и на основу обимне документације коју посједујемо
о којој више може рећи Васковић, наши извори су из дипломатских а из домаћих
кругова, закључили смо да је...итд.''
Прошло је годину дана од када је Влада РС поднијела кривичну пријаву против
наведених лица, а већина њих је (охрабрена одбијањем Тужилаштва и Суда БиХ да

се упусте у истрагу противправног дјеловања), наставила још јаче дјеловање у
наношењу што веће штете Републици Српској. Евидентно је да се ради о
организованој групи која подстиче вршење кривичних дјела и која има утицај на
правосудне институције и дипломатске кругове.
Пошто Тужилаштво БиХ није ни покушало да озбиљно одговори својој улози, овим
путем Влада Републиике Српске на основу јавно доступних података, презентује
низ доказа о противправном дјеловању наведене групе, које су вршили заједно или
појединачно. У свему томе била је и јесте инструментализација међународне
организације Транспаренси Интернешенел БиХ, чији се директор Борис Дивјак
појављивао као предводник хајке на потезе власти Републике Српске.
Интересантно је напоменути да је ово једина међународна организација чије је
сједиште у Бања Луци, а не у Сарајеву. Без намјере да се анализирају бројне
намјере и активности огранка ТИ у БиХ која је злоупотребљавала међународни
статус стављајући се у руке Рафи Грегоријана, навешћемо само неке иступе, лажи,
подметања, оних који су и сами учествовали у криминалним активностима о којима
ћути Тужилаштво БиХ.
За почетак, као илустрација може послужити текст објављен 18.10.2007. у
економском часопису БИЗНИС који излази у Хрватској и који је потом постављен
на веб страницу „Транспаренси Интернешенел БиХ“. Треба анализирати и
испитати основаност навода које је у том интервјуу исказао Борис Дивјак,
предсједник Одбора директора „Транспаренси Интернешенел БиХ“. Интервју је
објављен под насловом: „Додику ће се судити због мутних приватизација“. Овај
текст је посебно индикативан због времена у коме је дат и веома илустративан због
обухватности оспоравања економских активности власти Републике Српске.
Да пођемо од констатације о већ припремљеним кривичним пријавама, о чему
Дивјак тврди: „Такви корумпирани појединци (Додик) миљеници су међународне
заједнице. Страни чимбеник зна да их лако могу присилити на примјерице
предложену реформу полиције, а у замјену против таквих Тужилаштво БиХ неће
подићи већ припремљене кривичне пријаве.“
ЧИЊЕНИЦЕ:
Познато је како се завршио покушај реформе полиције по „три Ешдаунова
принципа“ којим је су хтјели укинути Полицију Републике Српске и Министарство
унутрашњих послова Републике Српске. Влада и предсједник Владе, као ни
представници политичких странака владајуће коалиције, нису прихватили такав
концепт који је заговарао ОХР, супротан Дејтонском споразуму, али и европским
стандардима.
ЗА ТУЖИЛАШТВО БиХ:
Како да Борис Дивјак зна да су већ тада (октобар 2007. године) припремљене
кривичне пријаве ? Да ли је његов извор само Тужилаштво БиХ или друга лица која
се постављају и изнад Тужилаштва као формално независне правосудне
институције ?
Још неколико цитата из наведеног интервјуа:

Дивјак тврди:
„Продаја Рафинерије непосредном погодбом укључује пљачку прорачуна РС у име
НАВОДНИХ ДУГОВА. Од колега из руског Транспаренсија дознао сам да иза
сценарија о купњи рафинерија у Бос. Броду стоји Саламбек Хаџијев, Чечен близак
Влади руског премијера Путина. Хаџијев ја власник Девина лтд. којој је рафинерија
НАВОДНО била дужна 47 милиона долара за испоруку сирове нафте. „
ЧИЊЕНИЦЕ:
Дугови су настали по основу испоруке сирове нафте. Постоји правоснажна
пресуда Високог суда правде – Одјељење Врховног суда Енглеске и Велса од
31.03. 2003.године којом је на тај дан Девин-у досуђен износ од 34.919.599,37
УС $, а која је призната Рјешењем Окружног суда Добој у мају 2005.године.
Укупан дуг, према књиговодственој евиденцији у Рафинерији износи
70.256.995,51 КМ, укључујући и камате са 31.03.2006. године. Камате у
пословним књигама Рафинерије нису књижене од 01.04.2006.године до
закључења Уговора о преузимању дуга, а мјесечно су износиле цца 360.000,00
УС $. Према обрачуну камате, Девин је на дан 1.1.2007. године потраживао
укупно 51.033.881,22 УС $. С обзиром да је нагодба закључена 11.07.2007. а
исплата извршена 19.07.2007.године, потраживање би износило око 53,4
милиона УС $.
Дивјак тврди: Чермаковој твртки ТИФОН је исплаћено девет милиона долара,
иако Светлана Ценић бивша министрица финансија тврди да за тај дуг није
чула»
ЧИЊЕНИЦЕ:
Дуг Рафинерије је настао 2001. године по основу испоруке сирове нафте од
стране CRODUX Ltd, 66 Marlow Bottom Road, Marlow, Bucks SL7 3NB, Велика
Британија. На основу записника и протокола о усаглашавању неизмирених
обавеза према CRODUX Ltd., сачињеног 20.06.2003. године, обавеза
Рафинерије нафте износила је са 31.12.2002. године 8.069.023,36 УС $, а
састоји се из:
- 5.824.321,91 УС $,за потраживања од „Рафинерија нафте“ а.д. за испоручену
сирову нафту по рачунима 286/01 и 320/01;
- 466.439,28 УС $, за потраживања за обрачун камата за период од 2000-2002.
године;
- 1.778.262,17 УС $, за 10% пенала по Споразуму о обезбеђењу плаћања.
Споразумом о начину измирења дуга бр. 89/2004. између Рафинерије и
CRODUX-а прихваћена је динамика отплате дуга у 24 једнаке мјесечне рате
почев од 01.09.2004. године до 10.08.2006. године, уз камату од 8% на
годишњем нивоу. Рафинерија није измиривала дуг према одредбама наведеног
Споразума. CRODUX Ltd је своје потраживање према Рафинерији пренио дана
01.09.2005.године Уговором о цесији на Тифон д.о.о. Загреб. На тај дан

(01.09.2005.г) дуг Рафинерије је износио 9.908.594,04 УС $, а у вријеме исплате
9,1 милион УСД још и већи.
Влада Републике Српске је у складу са Уговором о купопродаји акција
предузећа нафтне индустрије Републике Српске закљученим са руским
партнером Њефтегазинкор из групације Зарубежњефт, и на основу Закона о
условима продаје акција предузећа нафтне индустрије и поред Девин-а и
Тифон-а, имала обавезу измиривања дугова према компанији Витол Женева,
што је и учињено у складу са закључцима Народне скупштине Републике
Српске.

Дивјак тврди:
„Преко тог ЗАРУБЕЖЊЕФТА Совјети су некоћ наоружавали Либију и сличне
блискоисточне режиме. Твртка није била активна још од пропасти СССР-а и
поновно је активирана уочи купње рафинерије.“
ЧИЊЕНИЦЕ:
„ЗАРУБЕЖЊЕФТ“ као предузеће нафтне и гасне индустрије Русије постоји дуги
низ година и има богато искуство у производној, спољнотрговинској и економској
дјелатности у различитим регионима свијета.
Као фирма „ЗАРУБЕЖЊЕФТ“ је основан 1967. године при Министарству нафтне
индустрије СССР-а. Од 1988. до 1992. године то је било Савезно производно
предузеће, а од 1992. до 1995. године било је Руско спољнотрговинско и економско
предузеће. Указом број 137. Предсједника Руске Федерације Владимира Путина од
03. фебруара 2004. године, Државно предузеће „Руско вањско-економско
акционарско друштво „Зарубежњефт“ било је реорганизовано у отворено
акционарско друштво „Зарубежњефт“ са очувањем 100% акција у власништву
Руске федерације.
За четрдесет година своје дјелатности „Зарубежњефт“ је остварио значајно
искуство у разради и реализацији нафтних и гасних пројеката у иностранству. У
времену бившег СССР-а, Компанија је веома активно радила у државама
Југоисточне Азије, Африке, укључујући Алжир; у Вијетнаму, Индији, Ираку,
Ирану; Јемену, Либији, Сирији и на Куби. У низу тих држава уз учешће стручњака
„Зарубежњефта“ изграђени су многи објекти нафтне индустрије.
У садашње вријеме првенствени правци дјеловања „Зарубежњефта“ су проширење
подручја дјеловања, развој и стабилизација односа на међународном тржишту
нафте, разрада нових инвестиционо привлачних пројеката и уговора. У задњим
годинама „Зарубежњеф“ активно обнавља партнерске односе са државама у којима
је успјешно радио у вријеме постојања СССР-а и гдје је због објективних
политичко-економских разлога, укључујући и распад СССР-а, обим радова био
знатно смањен.

Као потписник уговора за учешће у приватизацији нафног сектора у Републици
Српској, испред компаније „Зарубежњефт“, одређено је Отворено акционарско
друштво „ЊефтегазИнКор“ као фирма из групације „Зарубежњефт“.
„ЊефтегазИнКор“ је основан 2002. године. У оквиру својих дјелатности,
„ЊефтегазИнКор“ примјењује најновије иностране и домаће технологије те
располаже са висококвалификованим стручњацима. ОАО „ЊефтегазИнКор“ има
све могућности за извршење цијелог низа сервисних услуга и вршење радова са
примјеном нових ефикасних технологија, те техничких рјешења код разраде,
реконструкције и опремања нафтних и гасних налазишта, као и нафтне индустрије.
Специјализовани загребачки „Пословни дневник“ још 2. фебруара 2007. у тексту:
„Долазе Руси“ детаљно описује значај активирања Рафинерије у Броду, када су је
већ сви били отписали. У том тексту стоји како се показало „колико су моћни
нафтни лобији у БиХ којима никако није у интересу да Рафинерија проради и да се
уведе ред на нафтно тржиште“. Што се тиче компаније Зарубежњефт, „Пословни
дневник“ наводи: „Зарубежњефт је врхунски градитељ рафинерија. Твртка
Зарубежњефт, како јој и име каже (нафта у иноземству, изван граница), од самог
оснутка диљем свијета гради рафинерије у којима потом врши и стручни
инжењеринг, односно одржавање постројења. По економским параметрима та је
твртка данас водећа нафтно-плинска компанија у Русији, с приматом у развоју и
градњи сложених нафтних и плинских потројења диљем свијета. Зарубежњефт
посједује велику рафинерију у Вијетнаму, још неколико у облику заједничких
послова с осталим свјетким компанијама. У буџет Руске федерација годишње
улијева 500 милијуна долара.“

Дивјак тврди:
„За Додика неће бити добро ако у јавност излети да је купац можда проруски Чечен
Хаџијев који би тешко добио визу за улазак у било коју нормалну државу.“
ЧИЊЕНИЦА:
„Излијетање“ врши Дивјак, а досадашњи ток и успјешност приватизације, показује
да су партнери били компанија ЗАРУБЕЖЊЕФТ преко ЊЕФТЕГАЗИНКОР, уз
финансијску подршку ВЊЕШЕКОНОМБАНК. Дакле, ради се о фирмама у
власништву Руске Федерације.
Дивјак тврди:
„Русима је циљ извући новац из прорачуна РС, распродати објекте који су
тржишно занимљиви и изаћи из дила.“
ЧИЊЕНИЦА:
Почев од 1.10.2007. године, Републици Српској исплаћен је цјелокупан износ
купопродајне цијене за акције од 110 милиона евра, 15 милиона акција исплаћено је
Фонду ПИО РС, а исплаћен је и уговорени износ за дугове Рафинерије.

Да подсјетимо на веб-сајту Транспаренсија БиХ стоји:
„Приватизација рафинерије – нетранспарентна и опасан посао“
Бања Лука, 14. децембар 2007.г. --- Влада РС је са руским партнером непознатог
поријекла закључила уговор са могућим далекосежним негативним посљедицама
по буџет РС, грађане, али и развој државе – показује анализа ТИ БиХ.
Дивјак тврди:
„Потом је кренула и чудна катастрофална приватизација рудника и термоелектрана
Гацко и Угљевик. РиТЕ Угљевик се трансформисала из а.д. у д.о.о.“
ЧИЊЕНИЦЕ:
• Цијена акција РиТЕ ГАЦКО прије него што није било говора о
стратешком партнеру, на берзи је износила 0,50 КМ. Шта се
дешавало у међувремену ? Када је најављено да је фирма ЧЕЗ
заинтересована за улагања и како су кренули преговори са
Електропривредом Републике Срспке, цијена акција је кренула увис.
То значи да је могућност улагања ЧЕЗ-а, произвела очекивања раста
вриједности акција. Чињеница је да су ту била шпекулативна
улагања, која су намјерно повећавала цијену акција, што је личило на
пирамиду. На вртоглави и нереални раст до 2,5 КМ по акцији није
утицала ни Влада, ни Електропривреда РС, ни ЧЕЗ, већ шпекуланти.
Уосталом, надлежни суд је у октобру 2009. донио првостепену
пресуду којом су одбачене оптужбе против Владе РС. Код РиТЕ
УГЉЕВИК а.д. није било никакве трансфорамације ни
пререгистрације у д.о.о.
• План улагања компаније ЧЕЗ предвиђао је оснивање заједничког
предузећа између Електропривреде РС – РиТЕ Гацко које би било
носилац инвестиције – неопходна реконструкција и модернизација,
те проширење капацитета. Омјер улагања би био 51 % ЧЕЗ, а 49 %
Електропривреда РС. Тај модел користе и друге владе, па тако и
Влада Србије за улагање ФИАТ-а у крагујевачку Заставу. Према том
уговору, ФИАТ стиче 67 % власничких права, а 33 % Влада Србије
која је била досадашњи власник.
СА ВЕБ СТРАНИЦЕ ТРАНСПАРЕНСИ ИНТЕРНЕШЕНЕЛ БиХ
“Потезом Владе РС у Гацку „отишло“ 2,5 милијарди КМ
Бањалука, 04. Јули 2007. --- Модел изградње другог блока Рудника и
термоелектране Гацко, који су уговорили Влада РС, „Електропривреда РС“ и Чеша
компанија највише је утицао на пад тржишне капитализације Бањалучке берзе за
2,5 милијарде КМ у посљедња два и по мјесеца. То је било готово једногласно
мишљење свих учесника конференције о значају корпоративног управљања која је
одржана у Бањалуци у организацији „Транспаренси Интернешенела БиХ“ и
подршку Бањалучке берзе и Међународне финансијске корпорације (ИФЦ). Милан
Божић, директор Бањалучке берзе, изјавио је да укупна вриједност свих акција на
Бањалучкој берзи од средине априла пала са 12,5 на око 10 милијарди КМ, што је

посебно изражајно у електроенергетском сектору гдје се биљежи пад
капитализације са 5,7 на 3,6 милијарди КМ.
„Судећи по ставовима инвеститора на тај пад је у највећој мјери утицао пројекат
око РиТЕ Гацко који предвиђа оснивање заједничког предузећа са стратешким
партнером у форми друштва са ограниченом одговорношћу“, казао је он.
Божић је казао да је тржиште капитала РС након интензивног развоја у протекле
двије године, када је било корак испред других у региону, дошло у ситуацију да
мора одговорити на који начин се могу исправити грешке које су направили
носиоци државног капитала.
Дамир Миљевић, економски аналитичар, тврди да Влада РС начином на који
спроводи пројекат у Гацком крши Устав РС. „У Уставу се наводи да Влада
управља државном имовином, а она се у овом случају очито понаша као да том
имовином располаже, односно кад да је то њено власништво, а не свих грађана РС.
Влада не поштује ни приватну имовину, јер остале акционари уопште није питала
да ли се они са тим слажу“, каже Миљевић.
Борис Дивјак, предсједник Одбора директора „Транспаренси Интернешенел БиХ,
указао је на нетранспарентност процеса уговарања изградње ТЕ Гацко 2, због
скривања уговора између Владе РС и ЧЕЗ-а. „Консеквенције тога су већ видљиве.
РС је на берзи изгубила капитал који се мјери милијардама КМ, док су инвеститори
отворено поручили да су због оваквог дешавања принуђени отићи са тржишта
капитала РС“, каже Дивјак.
Милорад Живковић, савјетник министра привреде, енергетике и развоја РС, с друге
стране, сматра да пројекат у РиТЕ Гацко није довео до пада акција на Бањалучкој
берзи, већ да је, напротив, од тога у будућности користи имати и мали акционари.
Он је казао да је преостали вијек трајања РиТЕ Гацко 15 година, те да би без уласка
стратешког партнера сви били на губитку. Коментаришући модел оснивања д.о.о.,
који је претрпио највише критика, Живковић је казао да се само на тај начин
процес могао брзо спровести.
„Брзина је била важна како би Република Српска заузела бољу стартну позицију у
односу на друге земље региона које припремају пројекте у електроенергетсклом
сектору, односно како би прије њих имала приступ ограниченим кредитним
средствима међународних финансијских институција и банака“, тврди Живковић.
ТРАНСПАРЕНСИ ДАЈЕ ЗАДАТКЕ ВЛАДИ РС - Закључак Округлог стола од
4.7.2007.
„Неопходно је одржати хитан састанак заинтересованих актера: Владе РС
предвођене премијером и министром привреде, енергетике и развоја, Комисије
за хартије од вриједности РС, Централног регистра РС, Дирекције за
приватизацију РС, Инвестиционо-развојне банке РС, а који ће сазвати
Транспаренцy Интернатионал БиХ, у присуству заинтересоване јавности,
како би се омогућио приступ подацима и процесима који су изазвали овакво

међуинституционално неповјерење и забринутост инвеститора и договорили
принципи будућих активности свих институција у процесу својинске
трансформације у Републици Српској. „

Поново на веб сајту ТИ БиХ:
Споразумом са ЧЕЗ-ом прекршени закони и уставна права грађана
Бања Лука, 04. јануар 2008. --- Склапањем Споразума са ЧЕЗ-ом, прекршено је
неколико законских и подзаконских аката, као и основна правила функционисања
тржишта капитала, што је касније довело до поремећаја на тржиту капитала

КОМЕНТАР:
У последње вријеме у цијелом свијету, владе најразвијенијих земаља директно
улажу новац пореских обвезника ради спашавања приватних компанија, банака,
осигуравајућих кућа. Нисмо видјели да је због тога Транспаренси Интернешенел
БиХ, ни других земаља, тврдио да се те владе понашају противуставно и
противзаконито.
ЗГРАДЕ ВЛАДЕ РС
Дивјак тврди:
„У Бања Луци се без јавног натјечаја гради зграда Владе за коју није био прописан
никакав тендер. Новац од приватизације Телекома већином је завршио у новој
згради Владе која није била предвиђена планом капиталних улагања. „
ЧИЊЕНИЦЕ:
Од средстава приватизације Телекома и Нафтне индустрије РС, законом су
формирани развојни фондови Републике Српске и формирани органи тих фондова.
Медији су 13.02.2008. објавили:
„Транспаренси Интернешенел доставио Тужилаштву БиХ документе о
изградњи зграде Владе РС“
Аутор: Николина Душанић
БАЊАЛУКА - "Транспаренси Интернешенел БиХ" доставља Тужилаштву БиХ
документацију коју посједују о изградњи зграде Владе РС. Тужилаштво БиХ
упутило је "Транспаренси Интернешенелу" 23. јануара ове године допис, који је у
посједу "Независних", у којем ту невладину организацију обавјештавају да су
примили њихов акт од 18. септембра прошле године.
"У допису наводите да сте након подробне анализе документације, која се односи
на изградњу зграде Владе РС, мишљења да постоје индиције које указују на врло

озбиљна кршења закона од стране одговорних лица која су потписивала
релевантне одлуке, те да протузаконито уговарана изградња нове зграде Владе РС
прелази 100 милиона КМ", наведено је у допису Тужилаштва БиХ.
Из Тужилаштва од ТИ траже да је потребно да доставе сву документацију којом
располажу, а "која се односи на горе наведено како бисмо провјерили наводе из
ваше пријаве". Допис Тужилаштва потписао је тужилац Дру Г. Енгел.
Срђан Благовчанин, портпарол "Транспаренсија", потврдио је јуче да је
"Транспаренцy" послао Тужилаштву допис у којем се указује на незаконитост
градње зграде Владе РС, али да није ријеч о тужби.
"Сву документацију која нам је тражена послали смо Тужилаштву, као што иначе
шаљемо нашу документацију свим органима који је траже", рекао је Благовчанин.
Он није желио да коментарише питање да ли је њихов посао, као невладине
организације, да врше истраге, прикупљају документацију и достављају је
Тужилаштву БиХ.

ЗА ТУЖИЛАШТВО БиХ:
Да ли је ПОТПИСИВАЊЕ одлука које доносе колективни органи, ВРЛО
ОЗБИЉНО КРШЕЊЕ ЗАКОНА и кривично дјело, како тврди ТИ БиХ ?
ЧИЊЕНИЦЕ:
Недуго послије избора Владе Републике Српске 28. фебруара 2006. године,
премијер Милорад Додик се јасно одредио у вези приватизације Телекома
Републике Српске. На спекулације о могућој цијени за 65 % државног капитала
која је то одређивала у горњој граници од 400 милиона КМ, премијер Додик је
рекао: „Може, али за најмање 400 милиона евра.“ Шта је све претходило овој
цијени ? Активности за приватизацију Телекома РС водиле су претходне СДС-ове
Владе. Оно што је Додикова Влада затекла, био је уговор са страним консултантом
Рајфајзен Инвестмент АГ Беч. Тим уговором индиректно је одређивана
минимална и максимална вриједност државног капитала. Консултант је
процијенио да државни капитал у Телекому РС неће бити продан испод 150
милиона америчких долара, али ни преко 350 милиона долара. То произилази из
тачке 6.2(а) Уговора са консултантом којим се одређује хонорар ако је продаја до
150 милиона као 0 %, а исто је 0 % ако државни капитал буде продан преко износа
од 350 милиона долара што износи око 470 милиона КМ. Консултант је очигледно
погријешио не само на штету Владе РС, што је Додик исправио не прихватајући
цијену од 470 милиона КМ. Шта се десило - државни капитал је продат за 643
милиона евра или за 1,253 милиона КМ. Разлика у односу на максималну цијену
коју је предвиђао консултант износила је 783 милиона КМ вишка. Страни
консултант који је направио подцијењену процјену вриједности државног
капитала у Телекому, поднио је арбитражни захтјев да му се исплати бонус у
односу на цијену по којој је продат државни капитал. У октобру 2009. године,
надлежна арбитража у Бечу одбила је тај захтјев.

Треба напоменути да је Влада такође одлучила да предмет приватизације неће бити
зграде које су већ тада биле у изградњи:
– Пословни центар Телекома у Бања Луци коме је већ тада била изграђена
конструкција;
– Пословни центар Телекома у Источном Сарајеву.
Оваква Одлука Владе, по логици консултанта требала је још умањити ону цијену
од 350 милиона долара (470 милиона КМ).
Што се тиче оптужбе за непостојање тендера, чињенице су слиједеће:
•

•

Телеком РС као инвеститор је закључио уговор о градњи са фирмом
ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Лакташи која је као што је наведено у
моменту одлуке о пренамјени, већ изградила конструкцију цијеле зграде
и дио инсталација. Није се могло ићи на раскид уговора и расписивање
тендера и тражити други извођач. Површина
У непосредној близини зграде Телекома РС, исти извођач је за
инвеститора ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ градио пословну стамбену
зграду површине цца 25.000 м2. С обзиром на веће потребе Владе РС и
републичких органа за пословним простором, са инвеститоромизвођачем су обављени преговори ради уступања и тог објекта који би
чинио административни центар Републике Српске. Извођач је имао
услов – да остане градитељ. У складу с тим, извођач је морао раскидати
уговоре са купцима пословног и стамбеног простора у тој згради.

ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ није желио раскид уговора за градњу зграде Телекома
РС, већ је тражио да настави са градњом обе зграде као извођач радова и под тим
условима је пристао да уступи и своју стамбено-пословну зграду од цца 26.000 м2,
коју је имао у градњи на истој локацији. Данас обе зграде – првобитно ТЕЛЕКОМА
и првобитно стамбено-пословна, чине Административни центар Владе РС. За све
то Влада РС је донијела одговарајуће одлуке.
Дивјак тврди: (Блиц 13.09.2007.):
„Избегнут тендер
Председник „Транспаренси интернешенела“ БиХ Борис Дивјак оценио је да Влада
РС није у складу са законом тражила конкурентни финансијски аранжман, односно
кредит који је узет да би се финансирала градња стамбено-пословног објекта уз
будућу зграду владе. „Тај кредит је закључило предузеће од којег је купљена
зграда, а Влада га преузела уз куповину зграде. У том случају Влада је била дужна
да распише тендер о финансијским условима тог кредита, што није учинила“,
објаснио је Дивјак.“
ЧИЊЕНИЦА:
Наводи Дивјака о преузимању финансијског кредита предузећа, од којег је Влада
РС купила стамбено-пословни објекат, нетачни су, јер Влада РС није добила
финансијски кредит за куповину предметног објекта, нити је Влада РС преузела

кредит којег је банка одобрила продавцу зграде, за намјену финансирања њене
изградње. У вези с тим, није ни могла постојати обавеза и дужност Владе РС да
тражи конкурентни финансијски аранжман, како то Дивјак наводи. У конкретном
случају ради се о правном послу уступања потраживања ради испуњења, уређен
чланом 444. Закона о облигационим односима.
Након окончања радова, административни центар Републике Српске у коме је
смјештена Влада, министарства и други органи, располаже са цца 47.500 м2 нето
корисне површине или цца 55.500 м2 бруто површине. Укупна цијена износи цца
180 милиона КМ У тај износ урачуната је и опрема – намјештај, освјетљење, слике,
теписи итд. Када се укупна цијена подијели са бројем м2, добије се цијена од 3.800
КМ по м2. Зграде су усељене у новембру 2007. године. Тада је м2 пословног
простора у Бања Луци износио 4.000 КМ по м2 и то без опреме.
Народна скупштина Републике Српске разматрала је Информацију о активностима
на изградњи административног сједишта Владе Републике Српске у Бања Луци.
Ова Информација је као прилоге имала уговоре и анексе, одлуке и закључке,
преписку, почев од времена када је изградња уговорена и започета још за потребе
предузећа Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука. То је и
документација коју је тражило Тужилаштво БиХ. Након разматрања наведене
Информације, Народна скупштина Републике Српске је прихватила Информацију и
прилоге.
СА ВЕБ САЈТА ТИ БиХ:
„ТИ БиХ посебно забрињавају најаве измјене Закона о приватизацији у Републици
Српској на начин да се омогућава приватизација стратешких компанија методом
директног одабира купца, што ризик од корупције у таквом процесу чини изузетно
високим. Посебно када се имају у виду досадашњи трагични резултати
приватизација стратешких команија у РС који су проведени методом директног
одабира купца, а били су праћени драстичним кршењем закона и великим штетама
за буџет и државну имовину.“
ЗА ТУЖИЛАШТВО БиХ:
Испитати Дивјакове наводе: Који закони су драстично прекршени и који је износ
штете наступио ? Да ли Тужилаштво ради на утврђивању кривице за “велике
штете у буџету и државној имовини” ?
ЧИЊЕНИЦА:
Примјена различитих метода приватизације има за циљ покретање производње,
реконструкцију и модернизацију, па оно што се користи у Републици Српској, није
никакав изузетак. Као илустрацију поступака и примјене метода приватизације,
који се користе у приватизацији, наводимо слиједеће:
„Потпредсједник Владе Србије и министар економије Млађан Динкић изјавио је
“да се ресорно министарство определило за флексибилнији модел приватизације,
модел који подразумева заједничка улагања. Нећемо робовати моделима аукције и
тендерима које смо до сада имали. Држави цена предузећа мора бити у другом

плану, у првом плану су нам код оваквих предузећа инвестиције, модернизација,
раст запошљавања и извоза. Буџетски приходи морају се намицати кроз и пре свега
кроз пореске приходе од таквих компанија. Наш задатак је да ову последњу фазу
приватизације направимо на начин који ће омогућити бржи привредни развој.”
Дакле, управо онако како је то чинила Влада РС и Народна скупштина РС
одређујући начин приватизације НИРС-а. Рафинерија нафте је поново почела са
производњом у новембру 2008. године, након што је већински власник извршио
реконструкцију “старе линије” капацитета прераде 1,2 милиона тона, уз наставак
реконструкције “нове линије” капацитета 3 милиона тона. Ова линија није никада
ни радила, а након њеног оспособљавања, рафинерија ће прерађивати 4,2 милиона
тона нафте. Ово ће знатно утицати на повећање прихода од пореза и смањивање
спољнотрговинског дефицита БиХ. Уз све то, значајно је што ће овај
приватизовани капацитет задржати све запослене – око 1400 радника, а услиједиће
и ново запошљавање. Такође је након реконструкције Рафинерије уља Модрича,
повећан капацитет са 12.000 т на 56.000 т уља и сировина.
Дивјак наводи:
Игнорисање незаконитости у процесу приватизације од стране тужилаштава и
агенција за провођење закона чак и у медијски експонираним случајевима,
отвара сумњу да се ради о организованом криминалу са политичким
покровитељством.
ЗА ТУЖИЛАШТВО БиХ:
Саслушати Дивјака и представнике прозваних институција на тврдњу о
организованом криминалу тих институција и утврдити ко су им политички
покровитељи.
Дивјак наводи:
ТИ БиХ је на основу досадашњих налаза покренуо судске поступке против Владе
Републике Српске у случају необјављивања самоиницијативне понуде
КОМПАНИЈЕ СТРАБАГ АГ у складу са законом.
ТУЖИЛАШТВО БиХ:
ИСПИТАТИ КОЈА ОДРЕДБА КОГА ЗАКОНА ЈЕ ПРЕКРШЕНА.

Дивјак тврди:
„ТИ БиХ посебно забрињавају најаве измјене Закона о приватизацији у Републици
Српској на начин да се омогућава приватизација стратешких компанија методом
директног одабира купца, што ризик од корупције у таквом процесу чини изузетно
високим. Посебно када се имају у виду досадашњи трагични резултати
приватизација стратешких команија у РС који су проведени методом директног

одабира купца, а били су праћени драстичним кршењем закона и великим штетама
за буџет и државну имовину.
С циљем јачања интегритета ТИ БиХ ће у наредном периоду упознати све
надлежне институције које су укључене у процес приватизације са “Минималним
стандардима за јавно уговарање Транспаренси Интернешенела“, те затражити од
свих институција да се придржавају ових стандарда.“
ЧИЊЕНИЦЕ:
У свим демократским земљама грађани на изборима бирају власт која има право и
обавезу да доноси одлуке у складу са уставом и законима. Власт не дјелује по
инструкцијама и правилима организација које не иду на изборе, које не полажу
рачун грађанима земље о којој се ради, а које заступају интересе својих
финансијера којима не одговара економски развој БиХ. Испада да државни органи
морају радити не по уставу и законима, већ по стандардима које ће им прописати
ТИ БиХ.
Очигледно је да је особље ТИ БиХ злоупотребљавало ову међународну
организацију, бавећи се питањима која излазе из оквира прокламованих циљева,
инсиситирајући на свом значају који је неутемељен и за који немају никакав
мандат. Као илустрација политичких дисквалификација и ноторних глупости може
послужити Дивјаков исказ из истог интервјуа: „Силајџић би Хрватима дао трећи
ентитет, када би му они дали мостарски Алуминијум.“
МЕДИЈСКИ МРАК И ЦРНЕ ЛИСТЕ
Један Дивјаков исказ илуструје како се без икаквог основа, покушава стварати
лажна слика о властима Републике Српске. Наводећи да се ради о медијском мраку
у Републици Српској, Дивјак тврди да се загребачки „Вечерњи лист“ у Бања Луци
више чита од локалних новина !?
Постојање наводног медијског мрака у Републици Српској је потпуно неутемељена
квалификација. Зато што се зна да су сви штампани и електронски медији не само
из БиХ, већ и из региона, доступни грађанима Републике Српске. Да не говоримо и
интернету, који је доступан и писцима и читаоцима.
Након састанка који је Рафи Грегоријан, први замјеник Високог представника
почетком јануара 2008. године имао у Бања Луци са лицима са тзв. „црне листе“ –
Бабић Драгомир, Васковић Слободан, Ценић Светлана, Топић Тања, Миљевић
Дамир, било је много извјештаја и реакција.
Тако уређивачки колегиј Независних новина, 11.01.2008. наводи:
„Ми нисмо ничији „пси чувари“
Ако су медији простор неограничене слободе, онако како их им схватамо и
уређујемо, ко је онда тај ко у овом тренутку покушава да угрози ту слободу?
Америчка влада уложила је много новца у "Независне новине", али никада није

испоставила рачун, никада се није мијешала у уређивачку политику нити је ико
икада из Амбасаде САД и америчке администрације од нас тражио да нешто
објавимо или не објавимо. То данас покушава да уради група медија који су
доказали своју наводну професионалност и стручност у времену када је бити
независан значило бити на нишану "патриота" који се данас представљају као
демократе. Они који нису дали никакав допринос у стварању "Независних новина"
у њиховој борби против криминала и ратних злочина, него су напротив били на
другој страни "нишана", невиђеним притиском покушавају умјесто нас да уређују
новине за које смо одговорни.
Група новинара и медијских аналитичара окупљена око Рафија Грегоријана
кренула је у коначан обрачун против "Независних новина", без иједног ваљаног
аргумента, наравно. Овога пута саопштили су да су на списку неподобних у
"Независним новинама". Списку који нико није видио, а ми одговорно тврдимо да
не постоји. Желимо да подсјетимо да господин Васковић, који је наводно на тој
листи, има своје новине и да оно што жели он и што каже Рафи Грегоријан може да
објављује у њима. Поред тога, Васковићев лист се без проблема штампа у
штампарији "Независних новина".
Економски експерт, а некада министар финансија у Влади Пере Букејловића,
Светлана Ценић писала је колумне за "Независне новине", а сада то ради у другом
листу. Која је обавеза "Независних новина" да јој дају свој медијски простор?
Дамиру Миљевићу било је понуђено да пише колумну за "Независне новине", али
он на то није пристао јер је сматрао да су хонорари наших колумниста мизерни.
Борис Дивјак нема и неће имати простор у "Независним новинама" након нашег
открића да је био економски савјетник бившег премијера РС Гојка Кличковића,
против кога се води процес у Суду БиХ за привредни криминал и ратне злочине. Уз
сво уважавање организације на чијем је челу послије овог сазнања и њеног
објављивања у "Независним новинама" од 19. децембра 2001. године Уређивачки
колегијум "Независних" заузео је овакав став.
Поред Кличковића, желимо да подсјетимо јавност да је Борис Дивјак 2001. године
именован за савјетника још једног функционера СДС-а - Драгана Чавића.
Ангажман прво код Кличковића, па онда код Чавића даје нову димензију у
схватању његове наводне независности и политичке неопредијењености.
Послије свега наведеног, а аргументи су на нашој страни, више је него јасно да
напад на "Независне новине" некоме треба, а нама се чини да је то у овом случају
Рафи Грегоријан.
Зашто господин Грегоријан? Зато што жели да свој рат с Милорадом Додиком води
преко нашег листа, љут јер сматра да је Додик испословао протестну ноту Русије
против њега Бриселу и Вашингтону.
"Независне новине" смо уређивали ми и тако ће и остати. "Независне" неће
уређивати ни Мирослав Лајчак, ни Милорад Додик па поготово не Рафи Грегоријан
и група експерата и новинара окупљена око њега. И зато јавно питамо да ли је
мандат ОХР-а да одреди који су то медији зависни, а који то нису у овој земљи?
Знамо да смо се на тешком путу демократизације друштва, у којем живимо, и
медија замјерили многим криминалцима и злочинцима, али ми ћемо на том путу

истрајати.
На притиске, бомбе и пријетње ми смо навикли. И преживјели смо, иако Рафи
Грегоријан никада није експресно допутовао у Бањалуку да нам пружи подршку у
тој борби.
Ма како били снажни у свом притиску неће нас натјерати да се одрекнемо услуга
наших колумниста Горана Петровића, Дениса Куљиша, Тадеја Лаберника,
Мухамеда Филиповића, Сеада Фетахагића и Шаћира Филандре и умјесто њих у
коментаторе промовишемо Рафијеве другаре.
Да смо били малициозни и имали лоше намјере објавили бисмо Рафијеве тврдње
и тврдње његових упитних доушника да су Бакир Изетбеговић и Харис
Силајџић људи Иранске обавјештајне службе. Наравно да нисмо. Ми смо
озбиљне новине и зато нама вјерују.
Нашим драгим читаоцима одговорно саопштавамо да не постоји никаква листа
неподобних у "Независним новинама" и да је то измишљотина и пропаганда
такозваних аналитичара из РС и једног броја сарајевских медија.
Та лаж објављена је као истина, а нас нико од колега који су је пласирали није
питао за мишљење, нити да ли знамо нешто о томе. “
Медији су 12.01.2008. извијестили:
“Грегоријан, који је био јуче у посјети Бањалуци, након састанка са предсједником
Народне скупштине РС Игором Радојичићем, истакао је да ће "послати негативан
извјештај Савјету за имплементацију мира о необјективном медијском
извјештавању у Републици Српској“ .
Подсјећања ради, федерални медији су објавили да "постоји неколико јавних
личности из РС које се налазе на листи непожељних особа које медији, наклоњени
премијеру РС Милораду Додику, треба са заобилазе и игноришу. Листу петоро
непожељних су наводно саставили Додикови савјетници. На листи се налази,
директор невладине организације Транспаренси интернешенел БИХ Борис Дивјак,
економски аналитичар Дамир Миљевић, политички аналитичар Тања Топић,
уредник листа Патриот Слободан Васковић и некадашња министрица финансија у
РС Светлана Ценић.”

АФЕРА ТИ БиХ - ОПТУЖБЕ Б. ДИВЈАКА
Дневни лист ДАНАС 07/07/2008
“Влада Републике Српске нудила мито
Сарајево - Председавајући Одбора директора Транспаренси интернешенела (ТИ) у
БиХ Борис Дивјак, казао је да је тој организацији извршна власт у РС нудила

мито да престане да ради на истраживању великих случајева јавних уговора.
Коментаришући оптужбе неких медија и премијера Милорада Додика да су
запослени у ТИ БиХ учествовали у рекетирању смењених функционера и
бизнисмена из РС, Дивјак је оценио да је "све што се дешава, чиста политичка
хајка".
- Најављивано је да ћемо због тога платити, нуђен нам је велики мито од
извршне власти да престанемо да радимо на томе. Међутим, сачували смо
интегритет и ово је казна коју плаћамо, рекао је Дивјак.
Он није желио да каже ко је нудио мито, и најавио да ће о именима говорити
пред адекватним институцијама. Дивјак је казао да су им нуђене и велике
донације да се фокус рада ТИ БиХ пребаци на сличне ситуације у Федерацији БИХ
и да се Транспаренси не бави ситуацијом у Републици Српској. Према његовим
речима, ТИ БиХ анализира ко је све уплетен у ову аферу, након чега ће се са
одговарајућим доказима обратити надлежним институцијама.
Он је подсетио да је ТИ одавно поднео две тужбе против Владе РС на основу којих
се ништа није покренуло. Истакао је да није било никаквог рекетирања из ТИ
према властима у РС, "али да су неки медији, као Независне новине и Глас Српске,
много више упућени у тај случај него Тужилаштво БИХ".
- То је апсурдно, јер како они могу имати доказе прије Тужилаштва. Али, то
довољно говори и какав систем форсира власт РС, рекао је Дивјак.”
ЗА ТУЖИЛАШТВО БиХ:
Зашто никада нису испитани наводи о нуђењу мита, нити је од Дивјака тражено да
се изјасни ко му је то нудио. Не треба подсјећати да је ускраћивање информације о
лицима који су починиоци кривичног дјела, такође кривично дјело. Такође треба
испитати како је то Дивјак могао имати „доказе“ прије Тужилаштва, када је
изјављивао да ће се Додику судити због мутних приватизација.

МЕДИЈСКА САТАНИЗАЦИЈА
Дуже вријеме се на јавном сервису Федерална ТВ у емисији «60 минута» води
кампања против институција Републике Српске са циљем медијске припреме за
подизање оптужница за криминал, корупцију, мрежу подршке хашким
оптуженицима, фашизам, рушење БиХ итд.
Само као једна илустрација, вијест из маја 2008. године:
Антикорупциони тим ОХР-а / "60 минута": Истрага против Ченгића,
Станковића, Алиспахића, Шахинпашића, Орића...
ФТВ је синоћ у емисији "60 минута" објавила да је антикорупцини тим ОХР-а
пред окончањем истраге против Хасана Ченгића, Слободана Станковића, Бакира
Алиспахића, Сенада Шахинпашића Шаје и Насера Орића.
"У дневнику ФТВ синоћ је објављена информација да антикорупциони тим ОХР-а
приводи крају истрагу против особа умјешаних у привредни криминал, подршку

ратним злочинцима, терористичку активност широм свијета те особама умјешаним
у разгранату мрежу грађевинске мафије. На основу поузданих информација
откривамо имена чије су незаконите, злочиначке терористичке активности
антикорупциони тим већ доказали", речено је у нагледанијој емисији ФТВ-а "60
минута".
Према ексклузивним потврдама истрага ОХР-ових стручњака односи се на Хасана
Ченгића, члана ГО СДА и особе која је током агресије на БиХ била на господар
донаторске касе TWRA. Антикорупциони тим је осим вишемилионског Ченгићевог
криминала са донираним новцем, наводно дошао до документа на коме Хасан
Ченгић својеручно потписује трансфер новца намјењеног за терористички напад на
Њујорк и Вашингтон 11. септембра 2001. године.
Осим Ченгића, ОХР-ови истражиоци су документовали и Бакира Алиспахића
бившег челника АИДА и ратног министар МУП-а БиХ којем је доказано учешће у
неколико везаних кривичних и криминалних дјела укључујући и политичке
ликвидације. На списку је и ратни кокмадант Сребренице Насер Орић, кога
антикорупциони тим терети за нарко и тржиште бијелим робљем.
ОХР-ови истражиоци су документовали и криминална дјела Сенада Шахинпашића
Шаје најближег интимуса потпредсједника СДА Бакира Изетбеговића.
Занимљиво је да се неки од набројаних већ дуже вријеме налазе и на црној листи
америчког Стате Департмента.
А на црној листи ОХР-овог антикорупционог тима према поузданим
информацијама налази се и омиљени неимар Милорада Додика власник лакташког
Интеграл инжињеринга Слободан Станковић, коме је документован
вишемилионски криминал током градње неколико објеката у РС-у, попут изградње
нове зграде владе и 5,7 км аутопута од Бања Луке до Градишке. У контексту
Станковићеве одговорности треба посматрати финансирање мреже подршке за
скривање ратних злочинаца попут Радована Караџића и Стојана Жупљанина.
Према поузданим и потврђеним информацијама из дипломатских кругова
антикорупциони тим ће сву документацију предати посебном одјелу БХ
тужилаштва за организовани криминал након чега ће почети хапшења и
процесуирања одговорних особа, јавио је ФТВ у емисији "60 минута".

ЧИЊЕНИЦА:
Онда је потпуно јасна тврдња коју је изнио Жарко Папић, предсједник Независног
бироа за хуманитарна питања БиХ, у интервјуу за Глас Српске: “Правосуђе у
БиХ је под политичким утицајем ОХР-а”.
Да иза «поузданих и потврђених информација антикорупционог тима ОХР-а»
кориштених у емисији Федералне телевизије «60 мимута» стоји Грегоријан,
потврдио је и Сенад Авдић у «Слободној Босни» од 15. маја 2008. који пише:
«Причам са Бакиром Хаџиомеровићем, уредником магазина 60 минута. Очајан је,

јер је замјеник Високог представника, амерички дипломата Рафи Грегоријан рекао
како су медијске оптужбе о учешћу Хасана Ченгића у финансијској потпори Ал
Qаиде измишљотине. «Дође ми да кажем да ми је то рекао Грегоријан», очајава
Бакир. «Немој није вријеме», одговарам га. Добро, али немој ни ти.» Нећу.
ЗА ТУЖИЛАШТВО:
Тужилаштво треба да утврди на основу каквог мандата ОХР проводи истраге о
криминалним радњама да би их доставио Тужилаштву, на основу кога Тужилаштво
само “наставља“ ОХР-ову истрагу и поступак замотавајући то у законску форму,
без обзира на врло упитну надлежност те институције БиХ. Подсјећамо на изјаву Б.
Дивјака из октобра 2007. о већ спремљеним казненим пријавама (Интервју
хрватском часопису БИЗНИС од 18.10.2007.
Супротно кампањи против Републике Српске, замјеник генералног директора
ММФ-а Мурило Португал, приликом посјете Бања Луци, 1. децембра 2008.
истакао је да је ММФ поносан на дугогодишњу сарадњу са Републиком Српском,
зато што су плодови те сарадње веома видљиви.
„Под руководством премијера Додика, Република Српска је учинила велике кораке
када је у питању макроекономска стабилност и структурна реформа“, рекао је
Португал и нагласио да је ММФ импресиониран напретком који је остварен у
погледу приватизације два велика предузећа, „Телекома“ и „Рафинерије нафте“.
Он је додао да је додатно ојачана финансијска позиција Републике Српске, за
отприлике 25 одсто бруто друштвеног производа, те да ће се на овај начин смањити
трошкови и повећати ефикасност.“

ИНСИНУАЦИЈЕ О МРЕЖИ ПОДРШКЕ КАРАЏИЋУ И МЛАДИЋУ, ТЕ
ОРУЖАНОЈ ДОДИКОВОЈ ГАРДИ
Драгомир БАБИЋ, предсједник невладине организације Народни фронт
тврди:
“Милорад Додик, премијер Републике Српске, ништа не препушта случају - он је
основао властиту полицијску и тајну обавјештајну службу која само њему полаже
рачуне. У њој је ангажовао неколико стотина младића који су прошли специјалну
обуку. Званично, они су упосленици неколико заштитарских фирми из Бањалуке,
Зворника и Лакташа, а заправо се ради о Додиковој личној гарди, спремној да
интервенише када њему то затреба.
Полицијска и обавјештајна служба формирана је парама из буџета, а о којој цифри
се ради за сада се може само нагађати. Како лист "Сан" сазнаје, и то је предмет
истраге коју води СИПА, а информације о томе посједују и одређени кругови
међународне заједнице. Припадници његове полицијске јединице су изузетно
добро наоружани најмодернијим наоружањем, а припадници тајне службе имају
опрему за прислушкивање. У Бањалуци се може чути да ту високософистиковану
опрему, осим за прислушкивање и праћење Додикових политичких противника из

Републике Српске, користе и за прислушкивање појединих политичара у Сарајеву
и неких страних дипломата на служби у БиХ!
Драгомир Бабић, предсједник невладине организације "Народни фронт" из
Бањалуке открио је да је Додик првобитно намјеравао основати посебну владину
агенцију за обезбјеђење личности и објеката, али је на интервенцију међународне
заједнице од тога одустао и формирао властиту гарду. На њеном челу је Милош
Чубриловић Чубри, а његов замјеник је Велибор Шотра који је, иначе, запослен у
Фабрици духана Бањалука као шеф обезбјеђења. Одабир чланова те гарде трајао је
мјесецима и њени припадници постали су они чије је досјее лично Додик добро
проучио, а углавном је ријеч о некадашњим војним обавјештајцима и
специјалцима.
Главни штаб смјештен је у центру Бањалуке, а један дио у згради фирме
"Интеграл" чији је власник Слободан Станковић. Она се налази уз саму нову зграду
Владе Републике Српске. Обавјештајни дио Додикове специјалне приватне гарде
води Дарко Матијашевић, некадашњи министар унутрашњих послова РС.
Бабић је открио и да су многи припадници злогласног београдског земунског
мафијашког клана, кога је предводио Милорад Улемек Легија, сада чланови
Додикове специјалне полиције и тајне службе која располаже са десетинама
блиндираних возила. Сједиште "Елит секјурити је у Лакташима у згради фирме
"Фармаленд" која се налази у близини Додиковог приватног имања. Бабић каже да
су припадници тог дијела специјалне Додикове јединице задужени искључиво за
сигурност породице Додик.
"У случају да Додик морао буде бјежати из БиХ, то ће му омогућити
припадници "Елит секјурити“ из Лакташа", открива Драгомир Бабић.
(24сата.инфо)
Драгомир Бабић: "Иза Милорада Додика стоје Караџићеви и Младићеви
људи"
Субота, 19 Јули 2008
"Комплетна хајка фашистичког режима Милорада Додика против новинара
Слободана Васковића и мене почела је у оном тренутку када смо изашли у јавност
са информацијама о криминалу у Рафинерији Босански Брод, изградњи нове зграде
Владе РС, детаљима о убиству Милана Вукелића и подацима којима негирамо
умијешаност људи из Транспаренцy Инетренатионала у процес рекетирања у РС".
Ово је у петак у Сарајеву устврдио Драгомир Бабић, предсједник Удружења
грађана "Народни фронт". Он је поред писмених доказа у петак презентовао и
аудио запис разговора заштићеног свједока који негира умијешаност Транспаренси
Инетренешенела у рекетирање којим је од једног броја људи у РС тражен новац за
скидање са црних листа међународне заједнице. Бабић каже да ће тај заштићени
свједок своју изјаву дати Тужилаштву БиХ. Биће то чим Тужилаштво позове
Васковића и њега да кажу шта знају у циљу утврђивања истине у вези монтираног
процеса око Транспаренси Инетренешенела.

"Уз Милорада Додика стоји мрежа јатака, односно подршке хашким
оптуженицима, што је показало и посљедње хапшење Стојана Жупљанина.
Сви они су током рата били уз Радована Карџића и Ратка Младића, а сада су
инфилтрирани у институције. Показало се да су обавјештајци постављени на
мјеста у медијима, тачно на извор информација, које шаљу информације у Србију.
То су људи који су били у расформираној обавјештајној служби, у 410.
обавјештајном центру. Примјера ради, Горан Маунага је читаво вријеме био у
Младићевом штабу. Не ради се о новинарима, то су обавјештајци који могу бити у
близини Ратка Младића", тврди Бабић. Према његовим ријечима челни људи
РТРС, "Гласа Српске", "Независних новина" и "Фокуса" су дио мреже за
подршку хашким бјегунцима. Он је споменуо и Велимира Шотру, који је био
комадант пратећег одреда Ратка Младића, а сада је један од првих људи Милорада
Додика, који ради послове по његовом налогу.
"Шотра обилази приватнике. Битно рећи је да он нигдје није регистрован као члан
СНСД-а. Води се као шеф обезбјеђења у Фабрици духана Бањалука само да би био
близу водећих директора, те да би био упознат са њиховим пословањем. Након што
се прикупе адекватни подаци, те успјешне људе рекетирају. Дио новца узимају
себи, а дио се одваја за подршку хашким бјегунцима", појашњава Бабић.
Он тврди и да сви људи који су организовани да раде у служби Милорада Додика,
и даље поштују војну хијерархију.
"У МУП-у РС је постављен Миле Шушник, човјек из контраобавјештајне службе, и
он у сваком тренутку зна шта МУП РС припрема. Вијести се директно шаљу у
Србију, зна се које на које мјесто. Њихов главни шеф је Перо Салапура, којег се
може видјети како шета по Бања Луци. Он је сад, као, пензионер али онај ко је
радио у обавјештајној служби тиме се не може престати бавити до краја
живота", каже Бабић. Он се нада да ће из цијеле ситуације он и Васковић изаћи као
побједници јер мисли да су "ово посљедњи трзаји режима Милорада Додика".
Премијер РС Милорад Додик изјавио је у петак да се не бави оним што раде
Драгомир Бабић и Слободан Васковић, али да "причати о томе да је РС фашистичка
могу само људи који су скренули са ума или одрађују задатке", те да га не
интересују оптужбе да је нудио новац да се дискредитује Транспаренси
Интернешенел.
Лист Сан.
Рафи Грегоријан:
„Неки људи у Додиковом окружењу повезани су с мрежом помагача
Ратка Младића
Сриједа, 26 Новембар 2008
Премијер Милорад Додик у више наврата обећавао је многима да ће доставити
документацију коју од њега тражи Тужилаштво Босне и Херцеговине. То је урадио
и данас (јучер, током излагања у Народној скупштини Републике Српске, оп.а.).
Вјероват ћу његовим дјелима, а не ријечима - казао је у ексклузивном разговору за
"Дневни аваз" Рафи Грегоријан (Раффи Грегориан), први замјеник високог

представника. Овај врло агилни и принципијелни амерички дипломата ових дана је
поново у медијској жижи након најава премијера мањег бх. ентитета да ће га тужити
заједно с неким високим званичницима Државног тужилаштва и Државне агенције
за истраге и заштиту (СИПА).
Грегоријан се уопће не нервира због таквих пријетњи, већ их схвата као неку врсту
логичног слиједа дешавања и активности у РС.
- Надам се да ће документација коначно бити предата. Очекујем, такођер, да ће
државним органима бити достављени сви папири, а не само оно што Додик жели да
они имају - истиче Грегоријан.
Постоје одређене контроверзе у вези с правним заступницима које је Додик
именовао и позамашно платио како би га заступали пред институцијама БиХ. Но, та
америчка фирма није регистрирана и не може радити у БиХ. Је ли то тачно?
- Што се Уреда високог представника тиче, ту смо јасни. Наставит ћемо радити као
и у протеклих 13 година и сва питања рјешавати са заинтересираним странама у
БиХ директно. Што се тиче фирме о којој говорите, она у БиХ нема никакав правни
статус.
Цијели случај о којем сада говоримо тиче се захтјева Тужилаштва БиХ да му се
достави документација, на основу чега може процијенити има ли или нема основа за
покретање истражног поступка. Што више Додик отеже да изврши ту обавезу, то
сумње више расту и требат ће више времена да се одговори на питање да ли
покретати истрагу или не. Увођење других фактора у цијели случај само додатно
комплицира ствари.
Законске обавезе су јасне и свако даљње кршење датих обећања и непоштивање
обавеза не доприноси разрјешењу цијеле ове ствари.
Влада РС објавила је да ће, заједно с доставом документације, подићи тужбу против
Вас и још неких државних службеника БиХ...
- Морам рећи да ми баш није јасно шта ће они тачно урадити када је та наводна
тужба у питању.
Министар правде РС на челу је некаквог тијела које би требало провести Додикову
жељу да Вас тужи... Како одговарате на најаву о тој тужби?
- Поновит ћу и нешто што су други већ рекли - нечувено је да Додик објави то дан
након сједнице Управног одбора Вијећа за имплементацију мира (ПИЦ). ПИЦ је
снажно позвао премијера Додика, као и друге, да поштују владавину закона у БиХ,
па самим тим и РС. Занемаримо, бар за трен, моје име из свега овога. Очито је да се
ради о стратегији скретања пажње и поновном кориштењу институција РС за
прогон новинара и државних институција. Томе треба придодати и активности
министра правде РС који се окренуо против Високог судског и тужилачког
вијећа БиХ.
Ради се о широком нападу на оне чија је улога и задатак да раде независно од

извршне власти. То је напор Владе РС да сломи независне власти, било да су у
питању правосудне институције БиХ, било да су невладине организације или
новинари. Као што знате, то је већ уходани пут активности који одликују и
напади на "Транспаренцy Интернатионал" (ТИ), независне новинаре и медије,
те пријетње тужбама против новинара или невладиних организација које су на
судовима одбачене. Подсјетит ћу вас да је Европска комисија у свом посљедњем
извјештају о напретку у БиХ изразила забринутост због тога.
Без намјере да ово представимо као лични сукоб између Вас и Додика, морам Вас
питати хоћете ли се позвати на дипломатски имунитет?
- За шта? Па, није јасно ни за шта ме оптужује. Оно што читамо у медијима
паушално је и нема смисла. Додик ме оптужује да стварам лошу слику о РС.
Прво, то апсолутно није тачно! Једина особа која штети имиџу РС је - Милорад
Додик. Погледајте коминике ПИЦ-а. У неколико ставки РС се прозива због
непоштивања Дејтонског споразума, Анекса 10 у којем се захтијева пуна сарадња са
ОХР-ом, Анекса 2 који се односи на арбитражу за Брчко коју Додик сада одбија.
Људи повезани с криминалом
- Премијера Додика сасвим сам пријатељски упозорио још прије годину да се око
њега скупљају људи који немају на уму и срцу најбоље за РС, па и њега самога.
Судећи према реакцији на то упозорење те недавним личним нападима на мене,
чини ми се да моја упозорења нису наишла на одговарајућу реакцију.
Не желим говорити о именима, али се ради о људима који су били припадници
или блиски са 410. обавјештајним центром, који је 2003. године расформиран
због илегалног прислушкивања. Неки од тих људи, који су сада у Додиковом
окружењу, некадашњи су високи званичници војних и сигурносних струкура РС. То
су људи који су повезани с организираним криминалом у Србији и мрежом
помагача Ратка Младића.

ЗА ТУЖИЛАШТВО БиХ:
Постоји ли координација у инсинуацијама и тврдњама које се не морају ничим
доказивати ? Господа Грегоријан, Бабић, Васковић и Хаџиомеровић очигледно
сматрају довољним да повежу Додика са Караџићем и Младићем. Откуд
«узгредна» напомена госп. Грегоријана која звучи као пријетња министру правде
РС зато што се «окренуо против Високог судског и тужилачког савјета“, а коју
Грегоријан ничим не аргументује.

КАКО ТУЖИЛАШТВО БиХ МАНИПУЛИШЕ ЈАВНОШЋУ?

Главни тужилац Тужилаштва БиХ МИЛОРАД БАРАШИН у интервјуу
Дневном авазу од 15.11.2008. на питање: „Шта је са истрагом у случају изградње
зграде Владе РС: «Адвокати странци које је ангажовала Влада РС нису долазили у
ово Тужилаштво. Дакле демантирам, иако су они то у јавности тако приказали, да
није било никаквог контакта не само са мном него ни са било којим тужиоцем.
То што су звали на телефон Тужилаштва БиХ, па то је могао сваки грађанин
урадити, јер су телефонски бројеви јавни. Ми такве позиве не третирамо као
остварене контакте.“
ЧИЊЕНИЦЕ:
Адвокатска канцеларија Dewey & LeBoeuf коју је ангажовала Влада РС обраћала се
Тужилаштву БиХ више пута – усмено и писмено, уз предочење да јој је Влада РС
предала сву документацију за Тужилаштво БиХ. Адвокати су 30.10.2008.
телефонски контактирали са тужиоцем Харијом Фурланом и тражили састанак
ради предаје документације. Он им је након консулатције коју је обавио са г.
Барашином и замјеником тужиоца, казао да се неће састати са њима, па тиме неће
ни преузети понуђену документацију. Зато су адвокати 31.10.2008. упутили писмо
тужиоцу Фурлану у коме су потврдили спремност Владе РС на сарадњу са
Тужилаштвом и предају документације. Копију писма су доставили и г. Барашину.
Министарство правде РС је званично обавијестило Тужилаштво својим дописом
број 08.010-051-6022/08-1 од 5.11.2008. да ће даљу комуникацију у име Владе РС
обављати то Министарство и међународна адвокатска канцеларија “DEWEY & LE
BOEUF LLP” са сједиштем у Њујорку, САД. Тиме је потврђено усмено и писмено
обраћање овлашћених адвоката према Тужилаштву БиХ који су припремили
тражену документацију да је као правни заступници Владе предају Тужилаштву.
С обзиром да Тужилаштво потпуно неосновано иступа са тврдњама да се њима
нико није обраћао, Министарство правде се још једном обратило Тужилаштву
дописом 08.010-051-6022/08-2 од 13.11.2008. и поновило да су правни заступници
Владе, амерички адвокати. Прослијеђено је њихово писмо чији садржај је објављен
и у медијима.
ЗА ТУЖИЛАШТВО БиХ:
Зашто је више пута одбијен састанак са адвокатима Владе који су нудили да
предају тражену документацију ?
Зашто г. Барашин обмањује јавност да није било контаката ни са њим ни са било
којим другим тужиоцем ?
РЕФОРМИСАНО И НЕЗАВИСНО ПРАВОСУЂЕ
У свим медијима објављена је понижавајућа слика како Рафи Грегоријан у
сједишту ОХР-а води за собом једног од највиших правосудних функционера, тада
в.д. Главног тужиоца БиХ Барашина, да би му потом театрално уручио «анонимно
писмо» које је добио од госп. Драгомира Бабића. У том анонимном писму које је

Бабић упутио Грегоријану на својој конференцији за штампу, одржаној 7. јула
2008. са датумом од 23. фебруара 2008. године, а које је Грегоријан примио 6.
фебруара, Бабић «анонимно» извјештава Грегоријана (са којим се иначе виђа јавно
и тајно) о «плану дискредитације Транспаренси Интернешенел БиХ.»
У својим конструкцијама, Грегоријан и Бабић су се грубо поиграли са
календаром и датумима, па су тако сами описали читаву лажну конструкцију
наводних пријетњи према ТИ БиХ.
Афера рекетирање од стране радника и сарадника ТИ БиХ, избила је у јавност 1.
јула 2008. године. Од тада је свакодневно писано о рекетирању бројних појединаца
у Републици Српској, о чему су они конкретно свједочили у медијима, као и Владо
Латиновић, свједок-покајник који је у томе учествовао. Видјевши да се урушава ТИ
БиХ као важан инструмент напада на власти Републике Српске, кренула је
операција спасавања Дивјака и компаније. Неспретно и лажно, па је тако Бабић на
конференцији за штампу од 7.7. изјавио да се први пут састао са Владом
Латиновићем 23.2.2008. у просторијама «Народног фронта» и да му је Латиновић
тада рекао о плану напада на ТИ БиХ. Бабић потом тврди да је о томе обавијестио
Грегоријана анонимним писмом. Ствар даље преузима Грегоријан, па у саопштењу
ОХР-а пише:
Грегориан се састао са в.д. главног тужиоца БиХ Милорадом Барашином
ОХР САРАЈЕВО | 9.7.2008
„Крајње је вријеме да се обустави пропагандна кампања против 'Транспаренси
Интернешенел БиХ' и да се допусти неовисним правосудним инстанцама да истраже
изнесене оптужбе , у складу са принципима законитог поступања и непристрасности“,
нагласио је данас први замјеник високог представника Рафи Грегориан након састанка са
в.д. главног тужиоца Босне и Херцеговине Милорадом Барашином.
Током сусрета, први замјеник високог представника уручио је в.д. јавног тужиоца БиХ
анонимно писмо које је примио 6. фебруара ове године и у којем је описан детаљан план
дискредитирања „Транспаренси Интернешенел БиХ“. Примљена информација је у том
тренутку изгледала невјероватна. Међутим, прошлоседмични догађаји показали су да се
план наведен у том писму у ствари и проводи.
Из разлога што је писмо било анонимно, није било могуће до сада подузети било какве
даљње кораке. Након што је Драгомир Бабић ове седмице изјавио да је он аутор наведеног
писма, први замјеник високог представника одлучио је писмо предати јавном тужиоцу БиХ
као могући доказни материјал.
В.д. главног тужиоца нагласио је да Тужилаштво БиХ није примило извјештај о почињеном
кривичном дјелу нити изјаве свједока о наводном рекетирању од стране представника
'Транспаренцy Интернатионал БиХ'. „Ако добијемо такав извјештај од полиције РС,
поступићемо у складу са законом, као и у свим другим случајевима“, рекао је в.д. главног
тужиоца.“

Тако се десило да «анонимно писмо» које је Бабић одаслао у јулу 2008, са датумом
од 23. фебруара 2008. (или касније), јер је тада први пут од Латиновића сазнао за
ПЛАН ПРОТИВ ТИ БиХ, Грегоријан добије 6. фебруара 2008. Притом Грегоријан
тражи да се обустави «пропагандна кампања против ТИ БиХ». Барашин је тада
обећао поступање по закону. Потом је у изјави за Дневни аваз, Барашин рекао да се
на том случају ради и да ће ту «свашта бити». Од Барашиновог обећања, нема још
ништа !
У октобру 2009. на видјело је изашла још једна афера са Драгомиром Бабићем,
сарадником Рафи Грегоријана. Независне новине су 12. и 13. 10.2009. објавиле
текст под насловом: „Бабић: Плати 200.000 КМ и наставићеш радити са
ЖРС“. Плати двјеста хиљада КМ и моћи ћеш да наставиш посао са "Жељезницама
Републике Српске", гласио је захтјев Драгомира Бабића, предсједника невладине
организације "Народни фронт" из Бањалуке. Независне новине су дале и могућност
слушања аудио записа на свом веб сајту.
Захтјев је упућен током разговора са једним бизнисменом у јулу 2007. године, чија
је фирма већ годинама пословала са ЖРС.
Из стенограма:
Бабић: Ја имам изузетне позиције код међународне заједнице више него код
политичара. Радим пројекте и представљање америчке владе. Од америчке владе
сам и добио први пројекат 2003, мислим директно из Вашингтона да радим ово.Тај
Рафи је сад замјеник овог предсједавајућег. И ја с њим одрађујем доста послова око
криминала, предлажем им, вршим им некад аналитику избора и тако радим доста
тих ствари.
БАБИЋ: Овај, нисам ја о том размишљао, то би морало добро се размислити и
видјети коме се обратити. Морам сад вагати. Добро да се не промаши кад се иде на
некога да знаш да се неком безвезном не дају паре за те ствари. Сад сам се мало са
тим на судовима и људима закачио. Ја сам узимао сад тужилаштво комплетно у РС
и управо припремам конференцију и баш сам их начепио. И онда ја идем у ОХР и
америчку амбасаду и са њима држаћу те округле судове да се поново изврши
ревизија правосуђа да се то све растјера.
БАБИЋ: Кажем, ја имам среће што радим ово и што сам добио те пројекте од
Американаца. Ја правим сваке године и финансијске извјештаје њима и напишем
захтјев шта ми треба и тако да финансијски не овисим од ових политичара и од
ових људи около, да се не морам с неким петљати, знаш и то ми је спас.“
Ове Бабићеве наводе нико од страних прозваних лица није коментарисао, нити
демантовао.
ШТА СЕ МОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ НА ОСНОВУ ОВИХ ЈАВНИХ
ИЗВЈЕШТАЈА О ДЈЕЛОВАЊУ ГРУПЕ ЛИЦА КОЈА СУ ОЗНАЧЕНА У

КРИВИЧНОЈ ПРИЈАВИ КОЈУ ЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
УПУТИЛА ТУЖИЛАШТВУ БиХ ?
Ради се о континуираном дјеловању против институција и функционера Републике
Српске са намјером да се дискредитују неутемељеним и незаконитим поступцима
кривичног прогона. Наведена група је ово чинила и чини лажним приказивањем
радњи и поступака који се односе понајвише на економске потезе. Циљ је био и
јесте да се оспори и прикаже незаконитим сваки поступак које органи Републике
Српске у складу са својим уставним и законским овлашћењима и одговорностима,
предузимају на економском развоју и јачању Републике Српске. Тиме се жели
успоставити лажна слика о Републици Српској као нестабилном ентитету
подложном корупцији и сумњивим и штетним улагањима у приватизацији.
Покушава се у свијет одаслати порука о Републици Српској као криминализованом
ентитету и тиме одбијати потенцијални улагачи у Републику Српску.
Због кампање која се води против економских одлука и потеза Владе Републике
Српске, требало је испитати да ли лица наведена у тексту, сталним нападима врше
кривична дјела. С једне стране, суду јавности и надлежних органа – од Главне
службе за ревизију јавног сектора, до Тужилаштва, отворени су сви акти Владе и
Народне скупштине Републике Српске, али у складу са надлежностима и
процедурама утврђеним законом. Влада РС и Министарство правде су у више
наврата указали Тужилаштву и Суду БиХ, на самовољу, неоснованост и
незаконитост радњи које се проводе. Влада РС је била у праву када је одбила
захтјев СИПА-е за предају документације, а без презентованих законитих налога.
Показало се да није постојао ваљан налог Суда БиХ, па када је он донешен, Влада
је поступила и предала документацију која и није била тајна, која је више пута
нуђена тужилаштву, а коју Тужилаштво већ посједовало, јер су је доставили
компаније ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ и ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ.
Владавина закона обавезује све у БиХ, од тога нису изузети ни тзв. невладине
организације, ни јавни медијски сервиси, ни појединци који се налазе у
институцијама међународне заједнице и БиХ. Одговорност страних лица која су на
служби у БиХ је још и већа, јер се они у својим радњама и поступцима не смију
руководити личним интересима. Имунитет им није дат да би били изузети од
обавезе поштовања закона земље-домаћина.
Навели смо шта је била намјера пријављених лица, а циљ кампање би се могао
окарактерисати као
подривање економске основице кроз злонамјерно и неистинито приказивање
друштвених и економских прилика у Републици Српској.
Тужилаштво БиХ није ни покушало да утврди какво је дјеловање појединаца кроз
њихове радње, исказане и објављене ставове и квалификације појединих
активности Владе Републике Српске. Поред наведеног могли су испитати и тајно
дјеловање наведених и других лица и тиме допринијети поштовању легалних и
легитимних институција у БиХ које су изабрали њени грађани. Нажалост, ништа
досад Тужилаштво БиХ није предузело да се онемогући штетно и противзаконито
дјеловање.

