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Предсједавајућем Представничког дома 

Предсједавајућем Дома народа 

Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине 

 

 

На основу члана 29. Пословника Представничког дома ("Сл. гласник БиХ", бр. 33/06, 41/06, 

81/06, 91/06 и 91/07) и члана 29. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", бр. 33/06, 41/06, 91/06 и 91/07), Привремена заједничка 

комисија за утврђивање старе девизне штедње грађана БиХ положене на рачуне домицилних 

банака и филијала у БиХ, у којој су: Садик Бахтић, Бранко Докић и Велимир Јукић из 

Представничког дома, те Душанка Мајкић, Хазим Ранчић и Божо Рајић из Дома народа 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, подноси 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

Привремене заједничке комисије за утврђивање старе девизне штедње грађана БиХ 

положене на рачуне домицилних банака и филијала у БиХ 

 

 

 

Увод 

Привремена заједничка комисија за утврђивање старе девизне штедње грађана БиХ 

положене на рачуне домицилних банака и филијала у БиХ основана је са задатком да:  

a) утврди износ старе девизне штедње грађана Босне и Херцеговине положене на 

рачуне домицилних банака у БиХ и филијала, 

б)  установи стање старе девизне штедње у банкама и филијалама из тачке а),  

      закључно са 01.06.2007. године, 

ц)  предложи мјере и закључке који ће бити упућени према надлежним институцијама  

      ради даљег третирања евентуално уочених неправилности у процесу  

      верификације, исплате и обрачуна камате старе девизне штедње. 

 

Привремена заједничка комисија за утврђивање старе девизне штедње грађана БиХ 

положене на рачуне домицилних банака и филијала у БиХ одржала је осам сједница и 

неколико радних састанака групе.  
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Активности Привремене заједничке комисије 

 

 

Привремена заједничка комисија је на 1. сједници, одржаној 04.03.2008. године, 
усагласила текст Закључка број: 01,02-50-1-1378/07 од 17.12.2007. године, о чему је 

извијестила Колегијум оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. На 1. 

сједници је закључено да је на наредну сједницу Привремене заједничке комисије потребно 

позвати представнике Савјета министара БиХ. 

 

На 2. сједници Привремене заједничке комисије, одржаној 19.03.2008. године, били 

су присутни представници Савјета министара БиХ, који су информисали чланове 

Привремене заједничке комисије о досадашњим активностима Савјета министара БиХ у 

рјешавању проблема старе девизне штедње. Прилог бр. 1. 

 

На 3. сједници Привремене заједничке комисије, одржаној 01.04.2008. године, 

обављен је разговор са представницима удружења грађана за поврат старе девизне штедње. 

Прилог бр. 2. 

 

На 4. сједници, одржаној 11.06.2008. године, разматрани су достављени подаци 

удружења грађана за поврат старе девизне штедње по Закључку са 3. сједнице Привремене 

заједничке комисије и Допис Управног одбора Удружења грађана за поврат старе девизне 

штедње у БиХ и дијаспори, број: 01,02-50-2-452-2/08 од 04.06.2008. године. Прилог бр. 3. 

 

На 5. сједници, одржаној 03.07.2008. године, у присуству представника удружења 

грађана за поврат старе девизне штедње, разматрани су ставови: Агенције за посредничке и 

финансијске услуге – АПИФ Бања Лука, Агенције за финансијске, информатичке и 

посредничке услуге-АФИП Сарајево и Дирекције за финансије Брчко Дистрикта БиХ у вези 

са наводима Управног одбора Удружења грађана за поврат старе девизне штедње у БиХ и 

дијаспори и наводима Удружења за заштиту девизних штедиша у Босни и Херцеговини.  

 

На наставку 5. сједнице, одржаном 08.07.2008. године, Привремена заједничка 

комисија констатовала је да треба сачекати истек рока за одговоре министарстава финансија. 

Прилог бр. 4. 
 

На 6. сједници, одржаној 23.07.2008. године, обављен је разговор са представницима 

Министарства финансија и трезора БиХ, Федералног министарства финансија и трезора, 

Министарства финансија Републике Српске и Дирекције за финансије Брчко Дистрикта БиХ, 

те размотрени ставови Агенције за пружање финансијских, информатичких и посредничких 

услуга Мостар у вези са наводима Управног одбора Удружења грађана за поврат старе 

девизне штедње у БиХ и дијаспори и наводима Удружења за заштиту девизних штедиша у 

Босни и Херцеговини.  

 У складу са закључком са 6. сједнице, 11.09.2008. године одржан је састанак Радне 

групе у којој су били: Бранко Докић, Садик Бахтић и Божо Рајић. На састанку је задужен 

Садик Бахтић да на основу материјала Привремене заједничке комисије припреми податке за 

тачке а) и б) Закључка. Бранко Докић и Божо Рајић задужени су да на основу материјала дају 

предлог мјера. Прилог бр. 5. 

 

 На 7. сједници, одржаној 29.10.2008. године, разматрани су подаци које су доставиле 

надлежне институције и закључено је да Радна група заједно са секретаром, на основу 

расположивих података, сачини предлог табела које ће бити саставни дио Извјештаја 

Привремене заједничке комисије. 
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На 8. сједници, одржаној 12.02.2009. године, и 9. сједници, одржаној 10.03.2009. 

године, чланови Привремене заједничке комисије разматрали су Нацрт извјештаја. 

 

 Чланови Привремене заједничке комисије одржали су неколико састанака у вези 

са траженим и добијеним подацима. Привремена заједничка комисија тражила је да се 

о наводима Удружења грађана за поврат старе девизне штедње у БиХ и дијаспори и 

Удружења за заштиту девизних штедиша у БиХ писмено изјасне: 

 

1) Министарство финансија и трезора БиХ, Допис број: 01,02-50-1-1378-4,2а/07 од 

17.06.2008. године. 

 

2) Министарство финансија РС, Допис број: 01,02-50-1-1378-4,2ц/07 од 17.06.2008. године. 

 

3) Дирекција за финансије Брчко Дистрикта БиХ, Допис број: 01,02-50-1-1378-4,2б/07 од 

17.06.2008. године. 

 

4) Федрално министарство финансија, Допис број: 01,02-50-1-1378-4,2д/07 од 17.06.2008. 
године. 

 

 

 О наводима Удружења грађана за поврат старе девизне штедње у БиХ и 

дијаспори и Удружења за заштиту девизних штедиша у БиХ наведене институције су се 

изјасниле како слиједи: 

 

 

1) Министарство финансија и трезора БиХ послало је Одговор број: 07-50-II-273-50/08 од 

03.07.2008. године. Допис нема података већ су дати прилози, и то:  

 

- Одговор Дирекције за финансије Брчко Дистрикта БиХ, број: 04.2-48-2335/08-2 од 

01.07.2008. године (одговор Министарству финансија и трезора БиХ, Одговор на 

допис бр. 07-50-II-273-50/08 од 20.06.2008. године). 

 

- Одговор Министарства финансија РС-а, број: 06.08./059-358-1/08 од 02.07.2008. 

године - одговорили су да чекају податке АПИФ-а. 

 

- Одговор Федералног министарства финансија, број: 09-14-4453/08 од 02.07.2008. 

године – одговорили су да су послали одговор Привременој комисији, прилог Допис 

број: 09-14-4254/08 од 30.06.2008. године. 

Констатовали су да се подаци удружења штедиша не могу прихватити као егзактни, 

те се позвали на члан 3. став 1. Закона по којем девизна штедња износи 1.979.000.000 

КМ. 

 

 

2) Министарство финансија РС-а послало је Одговор, број: 06.08/059-358-2/08 од 11.07.2008. 

године. У прилогу дописа су дати подаци АПИФ-а од 02.07.2008. године. 

 

 

3) Дирекција за финансије Брчко Дистрикта БиХ послала је Одговор, број: 04.2-48-2335/08-3 

од 01.07.2008. године. У прилогу су прослиједили одговор Министарству финансија и 

трезора БиХ, Одговор на допис бр. 07-50-II-273-50/08 од 20.06.2008. године.  
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4) Федерално министарство финансија послало је Одговор, број: 09-14-4254/08 од 30.06.2008. 

године, у којем су констатовали да се подаци удружења штедиша не могу прихватити као 

егзактни, те се позвали на члан 3. став 1. Закона по којем девизна штедња износи 

1.979.000.000 КМ 

 

 С обзиром да су одговори институција били различити и да нису садржавали 

тражене податке, Привремена заједничка комисија сматрала је да треба у присуству 

представника удружења грађана за поврат старе девизне штедње разматрати ставове: 

Агенције за посредничке и финансијске услуге – АПИФ Бања Лука, Агенције за 

финансијске, информатичке и посредничке услуге-АФИП Сарајево и Дирекције за 

финансије Брчко Дистрикта БиХ у вези са наводима Управног одбора Удружења 

грађана за поврат старе девизне штедње у БиХ и дијаспори и наводима Удружења за 

заштиту девизних штедиша у Босни и Херцеговини. У складу са наведеним, тражено је 

да се припреме за састанак по наводима Удружења грађана за поврат старе девизне 

штедње у БиХ и дијаспори и Удружења за заштиту девизних штедиша у БиХ:  

 

1) Агенција за финансијске, информатичке и посредничке услуге-АФИП, Допис број: 01,02-

50-1-1378-5,1а/07 од 20.06.2008. године.  
 

2) Агенција за посредничке и финансијске услуге-АПИФ, Допис број: 01,02-50-1-1378-

5,1б/07 од 20.06.2008. године. 

 

3) Дирекција за финансије Брчко Дистрикта БиХ, Допис број: 01,02-50-1-1378-5,1ц/07 од 

20.06.2008. године. 

 

 

О наводима Удружења грађана за поврат старе девизне штедње у БиХ и 

дијаспори и Удружења за заштиту девизних штедиша у БиХ наведене институције су се 

изјасниле како слиједи: 
 

 

1) Агенција за финансијске, информатичке и посредничке услуге-АФИП одговорила је 

Дописом, број: 01-1906/2 од 04.07.2008. године, да не располажу траженим подацима. 
 

 

2) Агенција за посредничке и финансијске услуге-АПИФ доставила је тражене податке на 

самој сједници 03.07.2008. године, Дописом број: 01-1420/08 од 02.07.2008. године. 

 

3) Дирекција за финансије Брчко Дистрикта БиХ Допис дала је исте податке као по Допису 

број: 01,02-50-1-1378-4,2б/07 од 17.06.2008. године. 

 

 

 С обзиром да одговори Министарства финансија и трезора БиХ и Федералног 

министарства финансија нису садржавали тражене податке, Привремена заједничка 

комисија поново је тражила да јој се доставе подаци, и то од: 

 

 

1) Федералног министарство финансија Дописом број: 01,02-50-1-1378-7,1/07 од 16.09.2008. 

године и  

Ургенцијом, број: 01,02-50-1-1378-7,1/07 од 25.09.2008. године Федерално министарство 

финансија послало је Одговор, број: 09-14-5922/08 од 22.09.2008. године 
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2) Министарства финансија и трезора БиХ, Дописом број: 01,02-50-1-1378-7,1/07 од 

16.09.2008. године и Ургенцијом број: 01,02-50-1-1378-7,1/07 од 25.09.2008. године. 

Министарство финансија и трезора БиХ послало је Одговор број: 07-50-II-512-64/08 од 

22.09.2008. године, којим нису достављени тражени подаци већ подаци о укупно 

верификованој штедњи. 

 

Из наведених разлога, приликом разматрања табеларних података који су 

саставни дио овог извјештаја, треба имати у виду да су коришћени подаци из 

различитих извора а у чијој припреми и презентацији су коришћене различите методе, 

тако да је веома тешко урадити било какву упоредну анализу података.  

 

У табеларном прегледу коришћени су подаци које су ентитеска министарства 

финансија и Министарство финансија и трезора БиХ, те агенције и Брчко Дистрикт 

БиХ доставили на тражење Привремене заједничке комисије. 

 

 

ЗАДАТАК ПРИВРЕМЕНЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ 

 

 

a) УТВРДИТИ ИЗНОС СТАРЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ ГРАЂАНА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ ПОЛОЖЕНЕ НА РАЧУНЕ ДОМИЦИЛНИХ БАНАКА У 

БиХ И ФИЛИЈАЛАМА 
 

 

Р/б Подаци Износ у КМ 

1. Федерација БиХ 1.044.226.484,93 

2. Република Српска-Министарство 

финансија-АПИФ 

1.190.244.956,49 

3. Дистрикт Брчко 73.643.300,00 

УКУПНО 2.308.114.741,42 

 

 

Подаци Министарства финанасија и трезора БиХ, Допис број: 07-50-11-512-64/08 од 

22.09.2008. 

 

 

Р/б  Верификовано 

штедиша 

Исплаћено 

штедиша 

Планиране 

обвезнице 

за 

штедише 

Готовинска 

исплата у КМ 

За емисију 

обвезница у 

КМ 

1. Федерација 

БиХ 

 

50.049 

 

15.160 

 

34.889 

 

43.158.070,00 

 

344.922.943,00 

2.  Република 

Српска 

 

32.045 

 

16.108 

 

15.937 

 

44.690.515,00 

 

209.742.717,00 

3. Дистрикт 

Брчко 

 

3.044 

 

792 

 

2.252 

 

2.619.900,00 

 

39.097.520,00 

УКУПНО: 85.138 32.060 53.078 90.468.485,00 593.763.180,00 

 

Република Српска - Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге 

АПИФ, Допис број: 01-1420/08 од 02.07.2008.  
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Р/б Банка Стање штедње код банака на 

дан 30.06.1998. 

Примједба 

1. ПБС Добој 279.780.031,00 Банке су према 

сачињеним својим 

пасивним 

подбилансима на 

дан 30.06.1998. 

године исказале ово 

стање. 

АПИФ преузео 

стање из евиденције 

Министарства 

финансија РС-а. 

2. ПБС Градишка    47.845.478,00 

3. Семберска банка    49.176.232,00 

4. ПБС Бањалука       357.786.930,21 

5. ПБС Сарајево, Требиње, 

Србиње, Зворник 
 114.197.678,00 

6. ПБС Приједор         175.893.182,41 

7. Кристал банка          361.251.448,31 

8. ПБС Брчко 58.468.793,00 

                                  УКУПНО 1.444.399.772,93 

 

 

Општине које су предате ФБиХ 30.11.2006. 

 

 

Р/б Општине које су предате 

ФБиХ 30.11.2006. 

Износ 

1. Илиџа-Кристал банка 21.800.040,67 

2. Горажде ПБС    14.773.258,75 

3. Маглај ПБС    21.080.992,31 

4. Сански Мост Кристал 

банка 
      20.638.745,50 

5. Сански Мост ПБС 33.228.081,98 

6. Крупа на Уни ПБС 29.219.511,65 

7. Гламоч ПБС          16.342.510,50 

8. Кључ ПБС 17.306.897,00 

                                  УКУПНО 215.811.915,28 

 

 

Општине које су предате РС-у 30.11.2006. 

 

Р/б Општине које су предате 

РС-у 30.11.2006. 

Износ 

1. ПБ Шипово 8.582.911,15 

2. ПБ Калиновик    43.586,14 

3. ПБ Хан Пијесак, 

Рогатица, Љубиње 
   10.764.701,33 

4. ПБС Љубиње-Невесиње       6.627.668,24 

5. ПБ Тузла -Лопаре         14.856.672,53 

6. ПБ Вишеград-Горажде          4.278.319,37 

                                  УКУПНО 45.153.858,76 

 

АПИФ је од банака преузео на основу  

Упутства Министарства финансија РС-а износ од                       1.318.779.157,89 КМ 

банке из ФБиХ                                                                                      45.153.858,76 КМ 

    УКУПНО са Брчко Дистриктом                                                  1.363.933.016,65 КМ 
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Поврат ФБиХ                                                                                        215.811.915,88 КМ 

    УКУПНО:                                                                                     1.148.121.100,77 КМ 

 

 

Дистрикт Брчко - Дирекција за финансије Брчко Дистрикта, Допис број: 04.2-48-

2335/08-2 од 01.07.2008. 

 

 

1) Главница старе девизне штедње у банкама на подручју Брчко Дистрикта износи: 

 

73.643.300,00 КМ 

 

 

 

Р/б Банка Износ у КМ Примједба 

1. ПБС-Филијала Брчко 44.665.705,00   

2. Југобанка, Сарајево, 

Филијала Брчко 

28.977.595,00  

                                         УКУПНО 73.643.300,00  

 

 

Главница 73.643.300,00 КМ + банкарска камата за период од 01.01.1992. до 30.06.1998. у 

износу од 20.369.063,00 КМ = укупна девизна штедња у износу од 94.012.364,00 КМ 
 

 

Р/б период од 01.01.1992. до 30.06.1998.  Износ у КМ Примједба 

1. банкарска камата  20.369.063,00  

2. Главница 73.643.300,00  

                                                      УКУПНО 94.012.363,00 Податак Дирекције за 

финансије Брчко 

Дистрикта не слаже се 

за 1 КМ 

 

 

Да би ови подаци били упоредиви са подацима за ентитете према Допису Дирекције за 

финансије Брчко Дистрикта, потребно је на износ од 73.643.300,00 КМ додати камату 

од 7% (0,5% годишње за период од 1992. до 2006. године) и камату од 2,5% годишње за 

период од 2007. до 2016. године, односно сада од 2008. до 2015. године. 

 

 

a) Укупно верификовани износ за обвезнице је 39.097.520,00 КМ за 2.252 штедиша. 

b) У поступку верификације потраживања по основу рачуна старе девизне штедње 

утврђен је износ за готовинску исплату у висини од укупно: 2.619.900,00 КМ. 

 

 

 

Федерација БиХ -Федерално министарство финансија, Допис број: 09-14-5922/08 од 

22.09.2008. 
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Према Допису број: 09-14-5922/08 од 22. 09.2008. године, процијењене обавезе Федерације 

БиХ по основу рачуна страре девизне штедње за домаће банке су око 1.150.000.000,00 КМ 

(без Љубљанске банке, Инвест банке и других страних банака на територији БиХ) док ће 

се тачан износ утвдити након поступка верификације потраживања. 
 

 

 

Р/б Предратни назив банака 

Садашњи назив банака 

Број рачуна/Број 

штедних књижица-

стање штедње у КМ 

Примједба 

1. Привредна банка Ливно 

Господарска банка Ливно (Филијале 

Ливно, Томиславград) 

19625/16980 

 

67.170.852,66 

 

2. Југобанка 

Унионбанка 

(Филијале: Бихаћ, Бугојно, 

Чапљина, Читлук, Коњиц, Лукавац, 

Мостар, Орашје, Прозор, Сански 

Мост, Сарајево центар, Сарајево 

Илиџа, Сарајево Стари град, 

Сарајево Алипашино поље, 

Сарајево Војничко поље, Сарајево  

 Грбавица,  Столац, Широки Бријег,  

Травник, Тузла, Сјењак, Тузла 

Слатина, Велика Кладуша, 

Завидовићи, Зеница). 

219955/137768 

 

314.725.235,68 

 

3. Привредна банка Сарајево 

ИКБ Зеница 

(Филијале: Бусовача, Какањ, 

Завидовићи, Зеница, Жепче) 

51596/38318 

 

51.609.608.13 

 

4. Привредна банка Бугојно 

ПБС Бугојно 

(Филијале: Бугојно, Доњи Вакуф, 

Горњи Вакуф, Купрес) 

26051/20456 

 

47.907.828,51 

 

5.  Тузланска банка 

Тузланска банка 

(Филијале: Бановићи, Грачаница, 

Градачац, Клаесија, Кладањ,  

Лукавац, Орашје, Сребреник, Тузла, 

Живинице). 

69331/60784 

 

134.284.306,79 

 

6. Привредна банка 

Уна банка Бихаћ 

(Филијале: Бихаћ, Цазин, Велика 

Кладуша). 

51467/35217 

 

54.957.494,95 

 

7. Привредна банка Сарајево 

HVB Централ профит банка 

(Филијале: Бреза, Фојница, 

Кисељак, Крешево, Олово, Сарајево, 

Вареш, Високо). 

185708/131297 

 

147.717.737,80 

 

8. Привредна банка Мостар 118873/80918  
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Господарска банка Мостар 

(Филијале: Чапљина, Читлук, Груде, 

Јабланица, Коњиц, Љубушки, 

Мостар, Неум, Посупје, Прозор, 

Столац, Широки Бријег). 

 

180.516.945.89 

9. Травничка банка 

Привредна банка Травник 

(Филијале: Нови Травник, Травник, 

Турбе, Витез). 

27193/18264 

 

22.197.003,66 

 

10. Привредна банка Јајце 37780/ - Постоји стање 

депозита на дан 

30.4.1992. 

Сви рачуни су без 

презимена и имена 

штедише 

Верификација се 

може извршити 

само на основу 

увида у 

оригиналну 

штедну књижицу 

11. Депозитна банка д.д. Сарајево 23.121.470,86  

У К У П Н О: 1.044.226.484,93  

 

 

Преглед података по основу старе девизне штедње за поједине филијале банака: 

 

 

Р/б Банка Број рачуна (цца) Стање на дан 

1. Гламоч 3700   31.12.2000.  

2. Горажде 8000   30.06.1998.  

3.  Илиџа 13000   31.12.2000.   

4.  Кључ 6700   31.12.2000. 

5. Маглај 12500   01.01.1994.  

6. Оџак 12500   01.01.1994. 

7. Сански Мост 1 5800   31.12.2000. 

8. Сански Мост 2 12500   01.01.2002. 

 

Наведено стање старе девизне штедње не одражава право стање штедње, с обзиром да 

је у поступку верификације утврђено да се у великом броју случајева подаци банака о 

стању девизне штедње разликује у односу на стање штедње наведене у девизним 

штедним књижицама. 

 

 

У бази података на дан 31.12.1991. са депозитом већим од 0 евидентирано је 679.551 

рачуна, и то: 

-575.488                                рачуна до                                                   1000 КМ 

-83.377                                  рачуна од                                      1000-10.000 КМ 

-19.751                                   рачуна од                             10.000 – 100.000 КМ 

-933                                        рачуна од                          100.000-1.000.000 КМ 

-2                                            рачуна већих од                                1.000.000 КМ. 
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Република Српска-Интерна ревизија Министарства финансија -Извјештај о ревизији 

верификације старе девизне штедње, Допис број: 06-02-5-1/07 од 12.02.2007. 
 

 

Директор Агенције за посредничке и финансијске услуге АПИФ је на 5. сједници, одржаној 

03.07.2008. приложио уз одговор на податке удружења грађана за поврат старе девизне 

штедње и налаз интерне ревизије Министарства финансија РС-а. Подаци из Извјештаја о 

ревизији верификације старе девизне штедње дати су у наредним табелама.  

 

 

Р/б Назив банке Преузето по 

курсу на дан 

преузимања 

Датум 

преузимања 

Исплаћено до 

преузимања 

Примједба 

1. Приједорска 

банка 

171.602.646,63 1.1.2002. 17.979.601,78 Са Санским 

Мостом и 

Крупом 

2. Градишка банка 46.366.909,20 28.2.2002. 5.133.720,25  

3. Бањалучка банка 322.749.913,37 13.8.2002. 50.829.197,43 Са Гламочем и 

Кључем 

4. Кристал банка 321.748.430,40 5.12.2002. 45.697.520,95 Са Брчко 

Дистриктом, 

Санским 

Мостом и 

Илиџом 

5. ПБС Зворник 34.218.357,45 1.1.2003.   

6. ПБС Србиње 46.719.255,43 1.1.2003.   

7. ПБС Требиње 22.724.300,64 1.1.2003.   

8. ПБС Добој 256.310.313,10 31.7.2003. 27.309.348,30 Теслић пр. 

17.11.2004. 

9. Семберска банка  38.743.053,55 31.3.2003. 10.798.979,07  

10. ПБС Брчко 57.595.978,05 20.5.2003. 1.324.079,08  

УКУПНО: 1.318.779.157,89  159.072.446,86 У преузетом 

износу старе 

девизне штедње 

од 

1.318.779.157,89 

КМ садржана је 

и прописана 

камата са 

30.6.1998. 

 

Закључно са 31.12.2006. од стране банака и АПИФ-а скинуто је и пребачено   

253.643.305,14 КМ.  

 

 

Р/б Закључно са 31.12.2006. од стране 

банака и АПИФ-а скинуто је и 

пребачено на: 

Износ у КМ Примједба 

1.  Дирекција за приватизацију, за откуп 

државног капитала (продаја 

181.937.616,97  
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предузећа) 

2.  За откуп станова 67.400.115,95  

3. Пребачено на приватизацијске 

рачуне, нису утрошена средства већ 

стоје на индивидуалним рачунима  

4.305.572,22  

УКУПНО: 253.643.305,14  

 

 

 

Преглед трансакција послије преузимања старе девизне штедње од стране АПИФ-а у 

износу од 1.318.779.157,89 КМ 

 

 

Р/б Преглед трансакција послије 

преузимања старе девизне штедње од 

АПИФ-а  

Износ у КМ Примједба 

1.  Скинуто и пребачено од АПИФ-а по 

наведеном основу  

94.570.858,28 Ако се од укупно 

скинутог и 

пребаченог износа 

од 253.643.305,14 

КМ изврши 

умањење за износ 

од 159.072.446,86 

КМ који је већ био 

скинут и пребачен 

са старе девизне 

штедње (од стране 

банака) до момента 

преузимања од 

стране АПИФ-а, 

произилази да је 

АПИФ од момента 

преузимања па до 

31.12.2006. скинуо 

и пребацио по 

наведеном основу 

94.570.858,28 КМ 

2.  Готовинске исплате 511.408,00  Са 31.12.2006. 

исплаћено је по 100 

КМ за 5.181 партију 

старе девизне 

штедње. У јануару 

2007. исплаћено је 

по 100,00 КМ у 

износу 4.101,30 

КМ. Пренесена 

средства по овом 

основу су 

600.000,00 КМ. 

Остатак 

неутрошених 

средстава у износу 
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84.490,70 КМ на 

дан 1.2.2007. налази 

се на рачуну 

АПИФ-а. 

3. Издвојено и предато ФБиХ 215.811.915,88  

4. Умањено по прерачуну курса за 

период 1.1.2002. до 15.4.2006. 

87.391.169,86  

Салдо 31.12.2006. 920.493.805,87  

 

 

Главна књига трезора РС-а, стара девизна штедња са 31.12.2006. године износи 

1.190.244.956,49 КМ.  

 

 

Министарство финансија је на основу пасивних подбиланса банке преузело почетно стање 

старе девизне штедње од банака са 30.06.1998. у износу од 1.444.399.773,93 КМ, преведено у 

КМ по курсу на тај дан према сљедећем прегледу: 

 

 

Р/б Назив банке Датум преузимања Преузет износ у КМ 

1. Привредна банка а.д. Добој 30.6.1998. 279.780.031,00 

2. Привредна банка а.д. Градишка 30.6.1998. 47.845.478,00 

3. Семберска банка а.д. Бијељина 30.6.1998. 49.176.232,00 

4. Бањалучка банка а.д. Бањалука 30.6.1998. 357.786.930,21 

5. Привредна банка а.д. Српско Сарајево 30.6.1998. 114.197.678,00 

6. Керистал банка а.д. Бањалука 30.6.1998. 361.251.448,31 

7.  Привредна банка а.д. Приједор 30.6.1998. 175.893.182,41 

8. Привредна банка а.д. Брчко 30.6.1998. 58.468.793,00 

УКУПНО: 30.6.1998. 1.444.399.772,93 

 

 

Од преузетог износа 1.444.399.772,93 КМ Министарство финансија је искњижило сљедеће 

трансакције: 

 

 

р/б Трансакције  Износ у КМ 

1.  Откуп државног капитала, откуп станова и износи 

пребачени на приватизацијске рачуне 

253.643.305,14 

2. Готовинске исплате 511.510,67 

САЛДО 31.12.2006. 1.190.244.956,49 

 

НАЛАЗ РЕВИЗИЈЕ: Разлика обавеза по Главној књизи трезора и евиденцији АПИФ-а 

износи 269.751.150,62 КМ а састоји се од 215.811.915,88 КМ за издвојену и предату 

штедњу ФБиХ и 53.939.334,74 КМ, што се односи на прерачунате камате по извршеној 

верификацији и прерачунате курсне разлике. Министарство финансија, по преузетој 

старој девизној штедњи, у књиговодственој евиденцији није вршило усаглашавање по 

промјенама валутног курса, док је АПИФ по преузетој штедњи вршио усаглашавање са 

промјенама валутног курса, у складу са Законом, закључно са 15.04.2006.  
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Више исказани износ обавеза по старој девизној штедњи у Министарству финансија у 

износу од 269.751.150,62 КМ нема основа, јер по њему неће бити одлива средстава у 

наредном периоду, те не представља обавезу, а тиме ни фер вриједност исказану у 

билансу стања са 31.12.2006. године. 
 

 

Ревизија је препоручила да се утврђене књиговодствене разлике (у укупном износу од 

269.751.150,62 КМ), са 31.12.2006. године,  усагласе између Министарства финансија РС-

а и АПИФ-а, тако да Министарства финансија искњижи обавезе у износу од 

215.811.915,88 КМ за издвојену и предату штедњу ФБиХ и усагласи умањење обавеза у 

износу од 53.939.334,74 КМ по основу прерачунате камате по верификацији и усаглашене 

курсне разлике у АПИФ-у са 15.04.2006. 

 

 

Преглед верификације по подацима Министарства финансија - Извјештај о ревизији 

верификације старе девизне штедње до 31.12.2006. 
 

 

Р/б Број захтјева за 

верификацију до 

31.12.2006.  

Износ у КМ Примједба 

1. 9.284 122.165.571,37 До 31.12.2006. поднесено је 

12.290 захтјева који су након 

обједињавања партија по 

лицима сведени на 9.284 

По примљеним захтјевима 

извршено је сторнирање 

камате за период од 1992. до 

1998. у износу од 

28.046.435,57 КМ 

2. 5181 511.408,00 За 5181 партију извршена је 

исплата до 100,00 КМ. 

Податак АПИФ-а је за 5181 

партију исплаћену до 100,00 

КМ 511.511 КМ. (Разлика 

103,00 КМ) 

 

 

НАЛАЗ РЕВИЗИЈЕ: У периоду верификације пребачено је на приватизационе рачуне 

2.871.679,80 КМ.  

На остатак износа од 90.736.049,00 КМ обрачуната је камата од 0,5% за период од 14 

година у укупном износу од 6.701.401,63 КМ (што укупно износи 97.437.450,63 КМ). 

Од наведеног износа обрачунате камате приписано је 1.083.806,91 КМ по новој 

верификацији, а износ од 5.617.594,72 КМ који је верификован по старом закону и Уредби 

о верификацији, кад није била прописана камата од 0,5% годишње, није приписан и то ће 

бити урађено по јављању лица. 

Након спроведених трансакција по примљеним захтјевима са 31.12.2006. верификовано 

је 97.437.450,63 КМ. 

По основу прерачунате камате у складу са Уредбом, на износ од 122.165.571,37 КМ 

верификацијом дошло је до умањења вриједности старе девизне штедње у износу од 

21.345.033,94 КМ.  
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б) УСТАНОВИТИ СТАЊЕ СТАРЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ У БАНКАМА И 

    ФИЛИЈАЛАМА ИЗ ТАЧКЕ А), ЗАКЉУЧНО СА 01.06.2007. ГОДИНЕ 

 

 

Преглед старе девизне штедње од момента преузимања од банака од 30.06.1998. до 

30.03.2008. по подацима АПИФ-а узетим из Дописа број: 01-1420/08 од 02.07.2008.  

 

Р/Б ПОДАЦИ ИЗНОС У КМ ПРИМЈЕДБА 

1. Стање 30.06.1998 (банке)  1.444.399.772,93  

2. Враћено у Федерацију    215,811.915,88  

3. Преузето од Федерације     45.153.858,97  

4. Пренесено на Дирекцију ЈПР    181.937.616,97  

5. Пренесено на Фонд становања       68.417.129,82  

6. Исплаћено готовински до 100,00 

КМ 

          511.511,00  

7. Исплаћено до 2.000,00 КМ жирално      44.175.004,40  

8. Пренесено на обвезнице    209.750.664,10  

9. Брчко Дистрикт      80.737.831,39  

10. Сторнирана камата '92-'98.      70.612.191,88  

11. Прописана камата '92 –'2006.      18.374.460,85  

12. Пренос на ЈПР грађана        3.534.338,02  

13. Курсна разлика       10.745.347,72  

14. Стање 31.03.2008.    621.694.541,36  

 

НАПОМЕНА: Од АПИФ-а је достављена збирна рекапитулација за Банку Дрвар. Будући 

да  је руком написано, није било могуће повадити податке. 

 

 

 

ц) ПРЕДЛОЖИТИ МЈЕРЕ И ЗАКЉУЧКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ УПУЋЕНИ  

    ПРЕМА НАДЛЕЖНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА РАДИ ДАЉЕГ ТРЕТИРАЊА  

    ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ У ПРОЦЕСУ  

    ВЕРИФИКАЦИЈЕ, ИСПЛАТЕ И ОБРАЧУНА КАМАТЕ СТАРЕ ДЕВИЗНЕ  

    ШТЕДЊЕ 
 

 

 

Привремена заједничка комисија за утврђивање старе девизне штедње грађана БиХ 

положене на рачуне домицилних банака и филијала у БиХ констатовала је да: 

 

1) Према добијеним подацима, износ старе девизне штедње је 2.308.114.741,42 КМ, с 

тим да Привремена заједничка комисија изражава резерву према овом податку и не 

може тврдити да су подаци тачни, с обзиром да су надлежне институције достављале 

различите податке. 

 

На основу података добијених од надлежних институција, Привремена 

заједничка комисија није могла са сигурношћу установити стање старе девизне 

штедње у банкама и филијалама закључно са 1.6.2007.  
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2) Према добијеним подацима, до сада је верификовано 85.138 штедиша, а исплаћено 

је њих 32.060 у износу од 90.468.485,00 КМ.  

 

Ово јасно показује да верификација није успјела. Стога Привремена заједничка 

комисија сматра да питање верификације старе девизне штедње треба ријешити 

измјенама и допунама закона тако да она буде сталан процес или да се укине.  

 

 
3) Привремена заједничка комисија сматра да свако рјешавање проблема старе 

девизне штедње мора полазити од чињенице да се ради о приватној имовини и да сва 

рјешења старе девизне штедње морају уважавати Европску конвенцију о људским 

правима, као и одлуке Суда за људска права у Стразбуру.    

 

 
4) У току разматрања питања старе девизне штедње, Привременој заједничкој 

комисији наметнула су се и одређена питања која су била изван њеног мандата, али 

имајући у виду њихову важност, Привремена заједничка комисија одлучила је да 

сугерише Парламентарној скупштини БиХ:  

 

а) да од надлежних институција захтијева да се истражи ко је, када и како 

потрошио стару девизну штедњу. 

 

б) да обавеже Савјет министара БиХ да у складу са Законом предузме мјере за 

рјешавање питања старе девизне штедње у Љубљанској банци и Инвестбанци 

Београд, те да је обавијести о предузетим билатералним активностима за 

рјешавање овог питања. 

 

 
Имајући у виду наведено, Привремена заједничка комисија предлаже Парламентарној 

скупштини БиХ да донесе сљедеће 

 

 

ЗАКЉУЧКЕ 

 

 

1) Имајући у виду да је велики број штедиша у ратном периоду остао без штедних књижица 

Парламентарна скупштина БиХ налаже свим институцијама које располажу подацима о 

старој девизној штедњи да издају дупликате штедних књижица или друге писане доказе 

њеним власницима, укључујући врсту и износ девизних средстава. 

 

Све институције у Босни и Херцеговини које располажу подацима о старој девизној 

штедњи дужне су да их на захтјев власника старе девизне штедње и њихових насљедника 

ставе на располагање. 

 

Парламентарна скупштина БиХ налаже свим институцијама у БиХ које су се бавиле 

пословима старе девизне штедње да, у сарадњи са ентитенским министарствима финансија, 

Дирекцијом за финансије Брчко Дистрикта БиХ, пословним банкама и комисијама, одмах 

приступе сравњавању стања на рачунима старе девизне штедње са власницима или њиховим 

насљедницима. 
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За штедише које нису задовољне, утврђеним износом њихове старе девизне штедње 

на овај начин, треба оставити могућност да могу судским путем доказивати стварни износ 

њихове старе девизне штедње. 

 

 

2) Парламентарна скупштина БиХ позива све надлежне институције БиХ да, у складу са 

важећим законом и пресудом Уставног суда БиХ, изврше емисију хартија од вриједности 

како би се спријечила даља дискриминација грађана у Босни и Херцеговини по том основу.  

 

Питање хартија од вриједности треба регулисати тако да буду прихватљиви за 

штедише, што подразумијева утврђен рок доспијећа, гарантовану готовинску исплату као и 

могућност коришћења других модалитета исплате прије рока доспијећа у складу са тржним 

условима пословања. 

 

 

3) Имајући у виду предложене закључке, као и ставове удружења штедиша, Привремена 

заједничка комисија предлаже Парламентарној скупштиони БиХ да формира радну групу 

која ће израдити и Парламенарној скупштини доставити Предлог закона о измјенама и 

допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње. 

 

 

 

 

За извјестиоца пред Представничким домом Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине именован је предсједавајући Привремене заједничке комисије Бранко 

Докић. 

 

 

За извјестиоца пред Домом народа Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине именован је Божо Рајић.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Предсједавајући  

                                                                      Привремене заједничке комисије за утврђивање  

                                                                 старе девизне штедње грађана БиХ положене на рачуне  

                                                                              домицилних банака и филијала у БиХ 

                                                                                                 Бранко Докић 
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ПРИЛОГ БР. 1 

 

 

На 2. сједницу Привремене заједничке комисије били су позвани представници 

Савјета министара БиХ који су информисали чланове Привремене заједничке комисије 

о досадашњим активностима Савјета министара БиХ у рјешавању проблема старе 

девизне штедње. Од наведених активности истакли су сљедеће: 

- усвојен је Закон о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње, 

те измјене и допуне Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе 

девизне штедње ("Сл. гласник БиХ", бр. 28/06, 76/06 и 72/07) којим је, између 

осталог, наметнута обавеза издавања обвезница до 31.03.2008; 

- с циљем спровођења одредаба наведеног закона, Савјет министара БиХ 

донио је двије одлуке којима се утврђује план отплате дуга по основу рачуна 

старе девизне штедње као и отплате ануитета. Према подацима којима 

располаже Министарство финансија и трезора БиХ, главница дуга за 

Федерацију БиХ износи: 344.922.943,00 КМ, а камате 38.594.626,00 КМ, за 

Брчко Дистрикт БиХ главница износи 39.097.520,00 КМ, а камате 

4.374.757,00 КМ, док се претпоставља да главница у Републици Српској 

износи 209.742.717,00 КМ. Министарство финансија и трезора БиХ нема 

тачних података за Републику Српску с обзиром да је она сама направила 

свој план отплате; 

- Република Српска донијела је закон којим је скратила рокове отплате дуга по 

основу рачуна старе девизне штедње, па је упућена апелација Уставном суду 

БиХ да се овај закон Републике Српске стави ван снаге. Имајући то у виду, 

Савјет министара БиХ је, приликом доношења одлука о спровођењу, рекао 

да ће се оне примјењивати, а кад Уставни суд БиХ по апелацији донесе своју 

одлуку, на основу ње извршиће се измјене и допуне одлука о спровођења; 

- укупно верификована девизна штедња без камата и података из Републике 

Српске износи 593.763.180,00 КМ и представља износ на који ће се издати 

обвезнице, с тим да постоји оправдана бојазан да неке штедише нису 

верификовале своју штедњу јер су их на то позивала разна удружења 

штедиша. Имајући то у виду, представници Савјета министара БиХ 

предложили су да Привремена заједничка комисија размотри могућност 

продужења рока за два мјесеца за верификацију старе девизне штедње и да 

предложи измјене и допуне Закона о измирењу обавеза по основу рачуна 

старе девизне штедње ("Сл. гласник БиХ", бр. 28/06, 76/06 и 72/07) по 

хитном поступку; 

- треба имати у виду да има доста удружења штедиша а тренутна ситуација је 

да се дошло у фазу када се издају обвезнице, па, имајући то у виду, сматра да 

би било добро да Привремена заједничка комисија одржи састанак са 

представницима удружења; 

- Савјет министара БиХ радио је заједно са штедишама на измјенама и 

допунама Закона и о томе постоје записници из којих се јасно види о чему је 

постигнута сагласност, а о чему није;  

- треба издати обвезнице а с њиховим издавањем доћи ће и до промјене 

мишљења штедиша па и исказивања интереса за нову верификацију, па стога 

треба ићи на продужење рока; 

- да постоје нови моменти као што је доношење закона Републике Српске, али 

и да се у Министарству финансија и трезора БиХ питају шта с оним 

грађанима који нису верификовали своју девизну штедњу; 
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- Министарство финансија и трезора БиХ ће за потребе Привремене 

заједничке комисије припремити податке по ентитетима - колико је грађана 

верификовало стару девизну штедњу и колико је било појединачних исплата 

старе девизне штедње грађана. 

 

 

Чланови Привремене заједничке комисије, у разговору са представницима 

Савјета министара БиХ, истакли су да: 

 

- очекују да ће Министарство финансија и трезора БиХ помоћи Привременој 

заједничкој комисији да обави свој задатак; 

- сматрају да Привремена заједничка комисија мора добити податак о томе 

колико је старе девизне штедње верификовано;  

- је потребно одржати састанак са АПИФ-има и представницима удружења 

грађана како би се отклониле дилеме у вези са подацима о старој девизној 

штедњи; 

- би било коректно да Привремена заједничка комисија предложи да се да још 

један рок за верификацију, нарочито зато што се сматра да би у овом новом 

року један дио штедиша верификовао своју штедњу ако би им био упућен 

јавни позив да то учине; 

- треба урадити измјене и допуне Закона о измирењу обавеза по основу рачуна 

старе девизне штедње ("Сл. гласник БиХ", бр. 28/06, 76/06 и 72/07) којим ће 

се држава обавезати да обави верификацију тако да сравни податке и 

обавијести сваког грађанина колика му је девизна штедња;  

- се тражи од Савјета министара БиХ да, у складу са Законом о измирењу 

обавеза по основу рачуна старе девизне штедње ("Сл. гласник БиХ", бр. 

28/06, 76/06 и 72/07), приступи рјешавању питања старе девизне штедње у 

Љубљанској банци и Инестбанци Београд, те да је обавијести о 

билатералним активностима предузетим за рјешавање овог питања; 

- траже од Министарство финансија и трезора БиХ да достави податке по 

ентитетима о верификованој девизној штедњи, податке о појединачно 

исплаћеној штедњи грађана, те о томе колики је тачан износ девизне 

штедње грађана на дан 01.06.2007. године. 
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ПРИЛОГ БР. 2 

 

 На 3. сједници Привремене заједничке комисије, представници удружења грађана 

за поврат старе девизне штедње истакли су да: 

 

- су приликом верификације старе девизне штедње грађана уочене тешке 

злоупотребе. Комплетна документација о уоченим злоупотребама приликом 

верификације старе девизне штедње грађана достављена је Савјету 

министара БиХ и СИПА-и. На основу те документације, они су поднијели 10 

кривичних пријава и тужби и упутили их Тужилаштву БиХ и СИПА-и, али 

према њиховим сазнањима, ниједна тужба није стигла до наведених 

институција;  

- располажу подацима о преносу девизне штедње појединих грађана на туђе 

рачуне; 

- је државни капитал опљачкан преко девизне штедње грађана; 

- власници старе девизне штедње желе превасходно своје питање рјешавати у 

систему, а не пред Судом за људска права у Стразбуру. Познат је став 

Уставног суда БиХ о питању верификације старе девизне штедње грађана, 

али још није познат његов став у вези са законом, тако да треба сачекати и 

ову одлуку;  

- не треба форсирати продужавање рока за верификацију старе девизне 

штедње по хитном поступку него, на неки начин, "заледити" постојеће стање 

и сачекати одлуку Уставног суда БиХ; 

- у првој варијанти верификација је требало да буде окончана у децембру 

2006. године. Међутим, тада су ентитети уредбом мијењали закон, што је 

довело до дискриминације грађана у БиХ. Новим законом успоставио се 

једнак третман грађана, али имамо ситуацију да РС исплаћује у готовини 

2000,00 КМ, а ФБиХ 1000,00 КМ. Измјенама и допунама новог закона 

штедишама је дат рок за верификацију од неколико дана, па се може рећи да 

ни овај закон не даје жељени ефекат. Овај закон произвео је дискриминацију 

штедиша у БиХ, онемогућио право на правично суђење те оспорио право на 

приватну имовину; 

- је проблем што судови у БиХ неће да процесуирају тужбе штедиша, тако да 

им као задња могућност остаје Суд за људска права у Стразбуру, а према 

подацима које је дао Јуре Пеливан регистровано је 600 милиона КМ, док  700 

милиона није могуће верификовати јер банке нису дале податке, па према 

процјени удружења грађана, штедише ће настојати наплатити 800 милиона 

пред Судом за људска права у Стразбуру. На основу наведеног може се 

закључити да је проблем озбиљан и да захтијева ревизију досадашњих 

активности, али и утврђивање стратегије за његово рјешавање. Стога су 

удружења грађана кренула од банака од којих траже изворне податке, а врши 

се притисак и на агенције које врше верификацију;  

- је заједнички интерес и удружења и Привремене заједничке комисије, 

посебно ако се имају у виду њени задаци; 

- постоји 6000 жалби на верификацију; 

- је проблем у РС, гдје је верификовано 16.215 штедиша, а Влада РС-а 

донијела је одлуку да исплати 16.000 штедиша, па се поставља питање шта је 

са оним штедишама које нису верификовале стару девизну штедњу, било да 

нису могли или нису хтјели. Многи нису могли верификовати стару девизну 

штедњу зато што нису добили потребну документацију;  
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- да има података о 50.000 штедиша у ФБиХ, а тренутно удружења грађана 

располажу податком од 32.000 штедиша, па се поставља питање да ли је 

разлика у броју штедиша на чекању; 

- да је РС смањио рок за исплату старе девизне штедње на пет година, а тај рок 

у ФБиХ износи седам година. На основу тога треба предложити шта даље 

радити, а о тој теми одржан је и састанак са Савјетом министара БиХ; 

- је од сукцесије наплаћено преко милијарду долара, у злату и у валути, а 

данас се не зна гдје је тај новац; 

- је проблем д.д. Банке Дрвар и размјена података између АПИФ-а и 

Министарства финансија и трезора БиХ која  траје двије и по године. Иако је 

рок за верификацију старе девизне штедње штедиша ове банке продужен до 

28.02.2008. године, људи покушавају да верификују штедњу, али не 

успијевају јер њихових података нема нигдје. Тихомир Ћурак није дао 

електронске податке па су тим штедишама угрожена њихова права. Додатно 

им је отежана ситуација јер су однесени спискови, па је 9.000 људи у сваком 

случају у незавидној ситуацији, посебно ако се има у виду и то да из Дрвара 

нема саобраћајне линије за Ливно, тако да је одлазак до надлежне 

институције за верификацију додатно малтретирање;  

- сматрају позитивним то што РС исплаћује готовински 2.000,00 КМ тако да је 

маса људи ријешила питање поврата старе девизне штедње; 

- се велики број штедиша није хтио верификовати јер: 

1. на верификационом листу није писало да ће новац бити враћен; 

2. на верификационом листу није писало шта значе обвезнице и 

како ће се вршити наплата по њима, нпр. прије су обвезнице 

имале купоне са роком доспијећа, 

3. постојао је у верификационом листу позив на један члан којим се 

штедиша обавезивао да прихвата утврђену суму и да се одриче 

од жалбе на утврђени износ, 

и то је био један од разлога зашто је велики број штедиша одустао од 

верификације, а то ће и даље бити разлог за неодазивање верификацији ако се 

нешто у тим обасцима не промијени; 

 -се банке занимају за обвезнице а оне ће довести до криминала и девизне 

штедише ће опет бити преварене; 

 -до верификације није дошло углавном због обвезница јер људи не желе да се 

њихов иметак претвара у папир; 

 -постоји расположење да се установи гдје је проблем у вези са 

верификацијом старе девизне штедње, с тим да се треба упитати ко је крив 

што није извршена верификација старе девизне штедње;  

-је одржан састанак штедиша и представника Министарства финансија и 

трезора БиХ којем је предсједавао Фуад Касумовић и да је речено да ће: 

1. бити прихваћена верификација након верификације у АПИФ-има; 

2. бити извршена ревизија рада АПИФ-а и агенција у вези са старом 

девизном штедњом, посебно што се зна да је било случајева 

отписивања или преписивања старе девизне штедње другим лицима 

која нису њени власници, а податке о томе има и СИПА; 

3. након испуњења активности договорених на састанку, бити одржана  

заједничка конференција за штампу и штедише позване да провјере 

податке у АПИФ-има. Сви подаци су у банкама и провјера рачуна 

уједно би била и верификација.  

Да је испоштован наведени договор, била би одржана конференција за 

штампу те штедише позване на верификацију штедње. Међутим, договор 

није испоштован и није било позива, а у поступку верификације било је 
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случајева да је девизна штедња била подигнута у рату а да власник девизне 

штедње за то не зна. Према податку удружења грађана, 1.284.000.000,00 КМ 

девизне штедње није верификовано, а 2% штедиша које су верификовале 

своју штедњу тражи раскид уговора јер сматрају да су верификацијом 

преварени. 

-будућа верификација старе девизне штедње не треба захтијевати да људи 

потписују нешто што не морају и да она буде само провјера података јер 

банке имају податке о старој девизној штедњи; 

 -верификацију може вршити само институција која има податке о старој 

девизној штедњи и која је способна да је изврши, а не некакве агенције, с тим 

што грађанима треба омогућити приступ банкама које имају електронске 

податке о старој девизној штедњи. 

 

 

Чланови Привремене заједничке комисије у разговору са представницима 

удружења грађана за поврат старе девизне штедње истакли су да: 

 

 

-од Привремене заједничке комисије не треба очекивати одговоре на сва питања, јер 

њен задатак је да:  

а)   утврди износ старе девизне штедње грађана Босне и Херцеговине положене  

      на рачуне домицилних банака у БиХ и филијала, 

б)  установи стање старе девизне штедње у банкама и филијалама из тачке а),  

      закључно са 01.06.2007. године, 

ц)  предложи мјере и закључке који ће бити упућени према надлежним  

      институцијама ради даљег третирања евентуално уочених неправилности у  

      процесу верификације, исплате и обрачуна камате старе девизне штедње; 

-разумију комплексност проблема, али се неће ништа ријешити ако се почне 

рјешавати све. Зато треба уклонити прво препреке за рјешавање питања старе 

девизне штедње, а то значи да треба прво сагледати проблем да би се могло 

приступити његовом рјешавању;  

-представници удружења штедиша треба своје предлоге да концентришу на то како 

доћи до рјешавања верификације старе девизне штедње;  

-на овакве састанке треба да долазе највише по два представника удружења, а да своје 

предлоге за рјешавање овог питања достављају писмено; 

-је прво, најважније питање колико се људи одазвало позиву за верификацију старе 

девизне штедње и, друго, колико је средстава верификовано;  

-Министарство финансија и трезора БиХ није дало довољно прецизне податке, али ни 

подаци представника удружења штедиша нису прецизни;  

-додатни проблем у рјешавању питања верификације је у томе што су удружења 

позивала људе да се не одазову верификацији и подстицали их да своја права траже у 

Стразбуру;  

-постоје супротстављени ставови у вези с питањем верификације, али постоје и људи 

који нису верификовали своју штедњу;  

-у партнерском односу Привремене заједничке комисије, Министарства финансија и 

трезора БиХ и представника удружења штедиша треба настојати утврдити тренутно 

стање и на основу тога понудити рјешење прихватљиво за све стране;  

-је донесени Закон имао амбицију да обухвати велику већину штедиша а да 

показатељи говоре да се то није десило;  

-су неке ствари упитне са становишта камата, колико је то средстава, рок отплате и 

модел - да ли су то цертификати итд. 
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 Привремена заједничка комисија затражила је од представника удружења 

грађана за поврат старе девизне штедње да јој у разумном року доставе све релевантне 

податке који се односе на верификацију старе девизне штедње, и то: 

-укупан износ старе девизне штедње грађана према подацима којима они 

располажу; 

-разлоге због којих није успјела верификација старе девизне штедње; 

-предлоге мјера које, према мишљењу удружења, треба предузети да би оне 

штедише које се нису верификовале могле извршити верификацију своје 

штедње. 

Привремена заједничка комисија позвала је представнике удружења штедиша да 

јој писмено доставе своје коментаре на закључке са састанка са представницима 

Министарства финансија и трезора БиХ, одржаног 19. 03. 2008. године (Записник са 2. 

сједнице Привремене заједничке комисије). 
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ПРИЛОГ БР. 3 

 

 

Чланови Привремене заједничке комисије на 4. сједници Привремене заједничке 

комисије разматрали су податке удружења грађана за поврат старе девизне штедње 

достављене по Закључку са 3. сједнице Привремене заједничке комисије и том 

приликом истакли су да: 

 

-се из дописа представника удружења штедиша види да су они против тога да се иде у 

верификацију старе девизне штедње;  

-су удружења штедиша доставила податке о старој девизној штедњи грађана којима 

располажу, али и уједно ставила своје примједбе на рад Привремене заједничке комисије, 

које се не могу прихватити посебно зато што су чланови Привремене заједничке комисије 

били спремни тражити рјешења заједно с удружењима штедиша. Квалификације исказане 

у материјалима удружења штедиша неприхватљиве су са свих аспеката у вези с радом 

Привремене заједничке комисије, па се поставља питање може ли она радити ако 

недостаје добра воља на другој страни да се пронађу рјешења која ће задовољити обје 

стране; 

-верификација старе девизне штедње није успјела због бојкота удружења штедиша;  

-је у неколико наврата мијењан закон и продужавана верификација старе девизне штедње, 

а Привремена заједничка комисија требало је да прикупи податке о томе колико стварно 

износи стара девизна штедња грађана;  

-имаоци старе девизне штедње неће да се верификују а да су обје комисије за финансије и 

буџет Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине могле предложити измјене и 

допуне закона да је за то исказана воља представника удружења штедиша;  

-су дописи удружења штедиша у ствари бојкот Привремене заједничке комисије и да она 

не може исправити неправду према њима ако они не желе сарађивати са Привременом 

заједничком комисијом, те да би било најреалније продужити рок за верификацију старе 

девизне штедње;  

-Привремена заједничка комисија није успјела доказати да ли је или није у АПИФ-има 

било манипулација и у том сегменту није завршен њен рад, па имајући то у виду, 

предлаже се да Привремена заједничка комисија обави разговор са директорима АПИФ-а 

у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине; 

-податке које су доставила удружења штедиша треба доставити Министарству финансија 

и трезора БиХ како би их упоредили са подацима које они имају;  

-према иступима Светозара Нишића, чини се да удружења штедиша не желе ријешити 

питање старе девизне штедње грађана, а посебно је непримјерена терминологија која се 

користи у попратним актима;  

-Привремена заједничка комисија у рјешавању питања старе девизне штедње грађана 

треба укључити и Министарство финансија и трезора БиХ као и АПИФ-е ентитета јер у 

сарадњи с њима ово питање може да се ријеши; 

-је некоректан однос удружења штедиша према Привременој заједничкој комисији али се 

не треба љутити, него треба одбацити досадашњи непримјерен рјечник у коминикацији с 

њом;  

-су проблеми у вези са старом девизном штедњом велики а удружења штедиша не дају 

конструктивне предлоге у вези са условима враћања дуга, висином камате и сл.;  

-постоји потреба за укључењем Савјета министара БиХ у рјешавање овог проблема, а 

посебно кад се ради о достављању података о старој девизној штедњи, с тим да кажу 

Привременој заједничкој комисији ако не располажу тачним подацима;  
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-Савјет министара БиХ не треба питати зашто није успјела верификација, будући да је 

проблем веома сложен а тиме је и велика одговорност Привремене заједничке комисије, 

па треба учинити све како би се нашло рјешење овог проблема;  

-Привремена заједничка комисија треба да инсистира да се њени закључци испоштују те 

да затражи од Савјета министара БиХ продужење рока за верификацију; 

-треба обавити разговор са АПИФ-има јер је циљ верификације старе девизне штедње 

помјерање рока за верификацију и ако тога нема, држава неће моћи рећи који је стварни 

рок за измирење обавеза према штедишама, а са удружењима штедиша треба 

разговарати, али их и квалитетно информисати о разлозима за верификацију путем добро 

припремљене медијске кампање и указивањем на напоре које држава Босне и 

Херцеговине улаже у рјешавање проблема старе девизне штедње; 

-се удружења штедиша опредјељују за Суд за људска права у Стразбуру, што се види из 

посланих писама у којима наводе да се од њих тражи одрицање од камате, посебно што 

се верификацијом стара девизна штедња претвара у јавни дуг, а они се не желе одрећи 

камате.  

 

 

Након разматрања података удружења грађана за поврат старе девизне штедње 

достављених по Закључку са 3. сједнице, Привремена заједничка комисија је 

закључила да: 

 

 

 -податке добијене од Управног одбора Удружења грађана за поврат старе девизне 

штедње у БиХ и дијаспори и од Удружења за заштиту девизних штедиша у Босни и 

Херцеговини упути Министарству финансија и трезора БиХ, Федералном министарству 

финансија и трезора, Министарству финансија Републике Српске и Дирекцији за финансије 

Брчко Дистрикта БиХ и затражи да размотре наведене податке и о њима се изјасне у 

року од 20 дана од дана њиховог пријема. 
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ПРИЛОГ БР. 4 
 

 

На 5. сједници Привремене заједничке комисије, представници Агенције за финансијске, 

информатичке и посредничке услуге-АФИП истакли су и то да: 

 

 -је верификација старе девизне штедње ентитетски процес упркос чињеници да се 

обавља у оквирима државног закона;  

-је послове верификације морала вршити државна организација основана посебно за 

ту намјену;  

 -Агенција за финансијске, информатичке и посредничке услуге-АФИП по закону 

ради за потребе Министарства финансија и трезора БиХ и АФИП не може давати 

коментаре како да се нека питања рјешавају у будућности, већ је његов задатак да 

спроведе верификацију;  

 -је АФИП требало звати на сједницу на коју су позивана министарства;  

 -се из дописа удружења штедиша види да не познају процес верификације. 

Верификација није пропао процес како се говори јер се верификовало око 50.000 

штедиша, али се може говорити о њеном побољшању;  

 -постоји предлог по којем би се извршило степеновање поврата старе девизне 

штедње;  

 -је АФИП извршио верификацију старе девизне штедње у складу са прописима;  

-постоји инструкција по којој странке (лица из иностранства) могу извршити 

верификацију старе девизне штедње на основу других идентификационих 

докумената;  

 -је верификација контролисани процес и контролу врши Министарство финансија и 

трезора ФБиХ; 

 -је у вези са задацима Привремене заједничке комисије речено да представници 

Агенције за финансијске, информатичке и посредничке услуге-АФИП, Агенције за 

посредничке и финансијске услуге – АПИФ и Дирекције за финансије Брчко Дистрикта 

БиХ нису адресе од којих ће се тражити подаци за прва два задатка, него банке; 

-је различит рад ентитетских агенција и Брчко Дистрикта БиХ. База података у 

АФИП-у формирана је на основу података Министарства финансија и трезора ФБиХ 

и оно располаже подацима с обзиром да је преузело податке од банака. Банке су 

податке ставиле на располагање Агенцији за приватизацију ФБиХ. С обзиром да 

АФИП није добио податке, он не може радити реконструкцију с тим да ова 

чињеница не утиче на појединачно право сваког штедише да тражи верификацију 

своје старе девизне штедње; 

-се тренутно обрађују појединачни случајеви, односно они које је суд упутио 

АФИП-у. Дакле, у 2008. нема верификације осим по налогу суда. АФИП није од 

штедиша одузимао књижице већ је узимао њихове фотокопије. 

 

 

На 5. сједници Привремене заједничке комисије, представници Агенције за 

посредничке и финансијске услуге – АПИФ истакли су да: 

 

 

 -постоје разлике у понашању ентитета са старом девизном штедњом након 

             1991. године;  

-постоје разлике у понашању банака два ентитета. Банке у Федерацији БиХ остале су 

суштински власници, а у марту 1993. у Федерацији БиХ уведен је упис цертификата 

који су радиле банке, а затим су пренесени АФИП-у, с тим да су на полеђини штедних 
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књижица били уписивани ти подаци и то није нигдје званично прокњижено. 

Министарство финансија и трезора БиХ добило је стање на списковима који су били 

основ за верификацију старе девизне штедње и АФИП није улазио у то шта је било са 

старом девизном штедњом у наведеном периоду. До 30.06.1998.године у РС-у штедња 

је вођена у банкама које су уносиле промјене. Тог тренутка банке су правиле почетне 

билансе за приватизацију и штедњу преносиле у подбилансе, с тим да штедња није 

више била у банци већ у држави. Године 2000. требало је извршити ликвидацију 

банке у Градишци и Влада РС-а донијела је одлуку да се штедња пренесе на АПИФ;  

-је у РС-у донесен посебан закон којим се регулише рад АПИФ-а;  

-се у АПИФ није пренијела девизна штедња већ подаци;  

-кад је донесен закон о старој девизној штедњи, у складу с њим, АПИФ је склопио 

уговор са Министарством финансија РС-а, према којем АПИФ обавља послове 

верификације старе девизне штедње у име и за рачун Министарства;  

-ако је неко био на губитку због конверзије, то није ствар АПИФ-а јер је конверзија 

вршена тачно према закону. Ако у закону пише како се обрачунава камата, онда то 

питање није ствар АПИФ-а, који је дужан да примјењује закон;  

-је ствар оцјене да ли је верификација успјешна или није, али треба имати у виду да је 

око 35.000 грађана верификовало своју штедњу у РС-у;  

-је чињеница да штедише неће обвезнице него хоће новац, а поставља се питање шта 

су обвезнице ако нису новац, односно гаранција да ће новац бити исплаћен;  

-што се тиче прве двије тачке задатка Привремене заједничке комисије, ту јој АПИФ 

не може помоћи. У процесу верификације све промјене се враћају до 

31.12.1991.године;  

-је Јуре Пеливан настојао направити евиденцију о старој девизној штедњи са банкама, 

с тим да је једина адреса да се дође до података Народна банка бивше Југославије или 

Народна банка БиХ. Агенције могу изнијети само тренутно стање, и то: толико 

штедње је верификовано, а толико отпада на камату;  

-удружења штедиша нису хтјела прихватити законску одредбу о верификацији која је, 

у ствари, технички поступак. Рађене су двије верификације по којима је био принцип 

да се исплаћује 100 КМ и камата од 1991. до 1996. брише се. Кад је донесен нови 

закон, у њему је речено да је камата 0,6% и то је АПИФ признао и оним штедишама 

које су по ранијим одредбама верификовале своју штедњу, односно којим су 

поништене књижице ; 

-су удружења штедиша главни кривац зашто није успјела верификација. Штедишама 

чија је штедња износила 2000 КМ давани су савјети да изврше верификацију; 

- уколико постоји потреба за продужењем верификације старе девизне штедње, 

АПИФ је сагласан с тим. Верификација треба да буде сталан процес а не да штедише 

судским путем остварују право на верификацију, а то у крајњем случају није у 

интересу ни штедиша ни државе. Предлог је да верификација постане сталан процес и 

да се кроз законске измјене каже да она траје од јануара до марта текуће године, а том 

рјешењу треба прилагодити и емисију обвезница. Указано је на правну несигурност с 

обзиром да се закони стално доносе и мијењају, па Привремена заједничка комисија 

има шансу пречистити закон тако да он на неки начин постане сталан; 

-у РС-у, на 34.000 верификација старе девизне штедње има 300 жалби; 

-немају податке колика је девизна штедња на дан 31.12.1991. године, али имају 

податке колико је она износила на дан преношења података из банака на АПИФ; 

-се поступак верификације врши тако што се упоређују подаци које је АПИФ добио с 

предоченом штедном књижицом. Затим се сторнира камата па се онда обрачунава по 

новом закону, а онда се износ од 2.000 КМ уплати на текући рачун штедише, а за 

преостали дио новца изда му се потврда и затим се цијели предмет шаље 

Министарству финансија РС-а због обвезница. Наглашено је да у Крупи на Уни има 

6.000 штедиша, а да је сва документација ПБС-а уништена, као и различити приступи 
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у ФБиХ и РС-у у вези са старом девизном штедњом. АПИФ је настојао помоћи 

штедишама, па се и на основу најмањег документа рјешавало то питање, док је у 

ФБиХ другачија ситуација; 

-АПИФ није могао исплатити износ од 2.000 КМ јер је био везан за рок за жалбу, па се 

износ исплаћивао одмах уколико је штедиша изјавио да се одриче права на жалбу, 

односно уколико је изјавио да је сагласан са утврђеним износом. 

-АПИФ није основан због старе девизне штедње већ због гашења службе за платни 

промет. АПИФ по основу облигационог односа са државом врши услуге за њу. 

Верификације старе девизне штедње нема. Прегледом књига ревизор је наложио да се 

мора водити у АПИФ-у књиговодство дуга. 

 

 На 5. сједници Привремене заједничке комисије, представници Дирекције за 

финансије Брчко Дистрикта БиХ истакли су да: 

 

 

 -је верификација старе девизне штедње у Брчко Дистрикту БиХ почела половином 

2004. База података је тад била у АПИФ-у; 

 -је након доношења закона Брчко Дистрикта БиХ, на основу сугестије представника 

ОХР-а, закључен уговор са АПИФ-ом на основу којег је он наставио посао 

верификације старе девизне штедње за Брчко Дистрикт БиХ;  

 -је Уставни суд БиХ ставио ван снаге закон Брчко Дистрикта БиХ, а затим је донесен 

државни закон који представља добро рјешење. Представници Брчко Дистрикта БиХ 

нису били укључени у израду наведеног закона, али су за то да се он испоштује.  

 -у Брчко Дистрикту БиХ има 60 жалби које, у складу са законом, рјешава комисија 

састављена од представника банака, АПИФ-а и Владе Брчко Дистрикта БиХ, а 

предвиђен је и апелациони поступак;  

 -што се тиче пресуда из Стразбура, став је да ће Брчко Дистрикт БиХ извршити своје 

обавезе по њима. У случају Руже Пејић, Брчко Дистрикт БиХ извршиће обавезу по 

пресуди која износи око 500.000 КМ;  

 -би вољели да се сви уочени случајеви криминогених радњи у процесу верификације 

пријаве како би се могли процесуирати. Такви случајеви ће бити прослијеђени 

Тужилаштву; 

 -у Брчко Дистрикту БиХ нема верификације старе девизне штедње од прошле године, 

с тим да би се морала створити могућност за верификацију. 

 

 

 На 5. сједници Привремене заједничке комисије, представници удружења грађана 

за поврат старе девизне штедње истакли су да: 

 

 

 -је уговором о сукцесији - Анекс Г - држава Босна и Херцеговина преузела одређене 

обавезе према штедишама;  

 -се поставља питање рада комисије коју је водио Изет Хаџић и која је донијела 

одређене закључке и гдје су њени закључци, посебно шта је са закључком да се случај 

преда Тужилаштву БиХ;   

 -је била основана и радна група која је радила на измјенама и допунама закона, која је 

одржала састанак у Бихаћу којем је присуствовао и Осман Османовић и на којем су 

стављени приговори на рад АПИФ-а; 

 -имају потребу да се донесе закључак којим би се затражила ревизија рада АПИФ-а;  

 -директор АПИФ-а треба рећи ко је писао одговор по којем је око 544.000 девизних 

штедиша и око 1.458.000.000 КМ јер се поставља питање гдје је нестала разлика од 

око 175.000.000 КМ;  
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 -се у АПИФ-у у Бањој Луци вршила препродаја старе девизне штедње;  

 -АПИФ-и морају имати податке о старој девизној штедњи;  

 -има на десетине грађана који не могу доћи до података о својој девизној штедњи јер 

су им документи уништени, а АПИФ им не да податке;  

 -нигдје није било објављено шта тачно значи верификација старе девизне штедње. 

При конверзији у евре од штедиша се узимало 2% провизије, а и приликом конверзије 

у КМ узимала се провизија у АПИФ-има од 2%. Поништење верификације тражи 

2.000 старих девизних штедиша јер имају велике износе старе девизне штедње;  

 -је 5.000 апликација у Стразбуру чија је вриједност око 1.138.000.000 КМ према 

подацима узетим из њихових штедних књижица;  

 -би требало основати комисију на државном нивоу у којој би били и представници 

удружења штедиша, која ће испитати наводе агенција да не располажу подацима, али 

и гдје су подаци нестали; 

 -агенције не раде добро - шта треба радити ако 1991. године књижица није потврђена 

у банци и уписана камата и ако се зна да она не важи за агенције;  

 -се верификација треба радити на нивоу државе; 

 -неко на Парламентарној скупштини БиХ треба поставити питање примјене закона и 

одлуке Уставног суда БиХ. Као проблем наведено је то што судови у Босни и 

Херцеговини неће да суде по тужбама штедиша иако члан 5. Закона о измирењу 

обавеза по основу рачуна старе девизне штедње ("Сл. гласник БиХ", бр. 28/06, 76/06 и 

72/07) дозвољава покретање судског поступка; 

 -су сви поступци пред Судом Босне и Херцеговине стопирани, а слично се понашају и 

сарајевски суд и кантонални судови;  

 -се АФИП понаша као судско тијело и он одбацује жалбе девизних штедиша. 

Сматрају да се ради о озбиљној повреди члана 6. Закона о измирењу обавеза по 

основу рачуна старе девизне штедње; 

 -желе да се сагледају проблеми и да се нађе рјешење како би се на питање старе 

девизне штедње ставила тачка. Ако се не може постићи договор, спремни су и на 

судску медијацију;   

 -у вези са предлогом за пролонгирање рока верификације, у септембру почиње 

Рамазан и штедише би још једном постале жртве агенција и министарства јер се због 

обавеза у складу са празником не би могле верификовати.  

 

 

 Чланови Привремене заједничке комисије у разговору са агенцијама истакли су 

да: 

 

 

- Привремена заједничка комисија није без разлога позвала на данашњи 

састанак представнике Агенције за финансијске, информатичке и 

посредничке услуге-АФИП, Агенције за посредничке и финансијске услуге – 

АПИФ и Дирекције за финансије Брчко Дистрикта БиХ. Привремена заједничка 

комисија их је позвала да јој кажу колики је стварни износ девизне штедње 

пренесен са банака, те да кажу да ли је било неправилности приликом 

исплате и обрачуна камата. Привремена заједничка комисија квалитетно ће 

обавити свој задатак само ако од наведених институција добије наведене 

податке; 

- им није јасно како то да АПИФ, ако је добио податке од банака, не зна 

колики је  износ девизне штедње; 

- агенције не могу Привременој заједничкој комисији дати податке колика је 

била девизна штедња на дан 31.12.1991, те да је до 1998. године у ФБиХ 

процес у вези са старом девизном штедњом био мртав;  
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- су били различити ентитески приступи у рјешавању питања старе девизне 

штедње, а 1998. извршена је цесија без пристанка треће стране, односно 

штедња с банака пренесена је на државу; 

- се десило да је држава ослободила пословне банке девизне штедње, а 

преузела средства од приватизације;  

- су агенције преузеле комисиони посао и да су оне само носиоци техничких 

послова, тако да се односи штедиша по питању старе девизне штедње тичу 

само државе;  

- се приговори штедиша углавном односе на то да не прихватају 

верификацију, каматну стопу и отплату дуга; 

- имајући у виду задатак Привремене заједничке комисије и чињеницу да је 

задужена да каже Парламентарној скупштини БиХ колика је стара девизна 

штедња, представници агенција треба да кажу која је права адреса на коју се 

Привремена заједничка комисија може обратити и тражити податке; 

- су законе прво донијели ентитети, а затим су основане агенције. У закону је 

писало да су банке дужне да пренесу стару девизну штедњу на агенције, па је 

питање ко ту не поштује закон – владе ентитета, АПИФ, АФИП или банке, 

односно зашто присутни представници агенција враћају Привремену 

заједничку комисију на банке кад су агенције основане на основу закона; 

- има информација да се верификација ради и након протека законског рока;  

- ако је у процесу приватизације дошло до израде цертификата у 1998. и ако је 

држава имала податак колики је износ издатих цертификата, поставља се 

питање зашто се ти подаци не могу користити у процесу верификације старе 

девизне штедње;  

- уколико би Привремена заједничка комисија уочила да нешто није у реду у 

процесу верификације, било би у реду да на то скрене пажњу, а њен задатак 

није да говори о продужењу верификације. Привремена заједничка комисија 

може говорити о каматама; 

- је утврђено да агенције не могу дати податке и да их треба тражити од 

банака. 
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ПРИЛОГ БР. 5 
 

 

 На 6. сједници Привремене заједничке комисије, представници Министарства 

финансија и трезора БиХ истакли су да: 
 

 -је материја јасна, а посао у вези са старом девизном штедњом водили су ентитети 

тако да, ако се жели најпоштеније приступити том проблему, треба рећи да су АФИП-

у и АПИФ-у достављени спискови тако да су подаци које су банке дале валидни, с 

тим да се та девизна штедња мора верификовати, јер је за Министарство финансија и 

трезора БиХ валидно само оно што је по закону верификовано; 

 -ако се жели нешто учинити, онда је најпоштеније да се узме у обзир први испис старе 

девизне штедње који садржи тачне податке, док су сви каснији подаци упитни; 

 -ће обвезнице бити издаване на име штедише, тако да ће, ако је лице умрло, на његово 

име бити издате обвезнице, које ће кроз оставинску расправу бити пренесене на 

његове насљеднике; 

 -су присутни представници министарства учествовали у припреми закона, па знају 

колико је то био тежак комисијски рад, с тим да се у тој фази покушало одговорити на 

сва питања иако су подаци којим се располагало били различити. На јединственом 

рачуну грађана били су уписани износи које је неко већ уложио у приватизацију и сл. 

У закону су се та питања настојала разложити, а знајући процијењене податке о старој 

девизној штедњи јер су ентитети располагали подацима у члану 3. Закона о измирењу 

обавеза по основу рачуна старе девизне штедње ("Сл. гласник БиХ", бр. 28/06, 76/06 и 

72/07), речено је да се ради о износу од 1.900.000.000,00 КМ, с тим да нису сигурни да 

и штедише располажу тачним подацима о износу старе девизне штедње;  

-је закон донесен, с тим да су штедише опструирале верификацију тако да се изгубило 

на времену, а ту је још и питање Љубљанске банке које се рјешава билатералним 

путем. Приликом утврђивања рока за верификацију, настојало се дати реално вријеме, 

с тим што треба имати у виду да је због опструкције верификације вријеме 

неефикасно потрошено тако да се морало ићи на измјене;  

-се мора наставити са верификацијом, а у вези са сумњама да су неки износи 

наплаћени, ту су потребни експерти из банака и закон који морају пратити;  

-је био предлог да се измијени постојећи закон и продужи верификација, и да је то  

исправан пут; 

 -је верификација сталан процес, па стога треба ићи на измјену закона којом ће се 

продужити рок верификације. Кад су били различити закони, покушало се у складу с 

расположивим подацима направити прихватљиво рјешење, посебно кад се зна да су 

људи користили ту штедњу; 

 -је питање Љубљанске банке маркирано у закону, а о томе се разговарало и са 

штедишама. У вези са закључком Привремене заједничке комисије, Министарство 

финансија и трезора БиХ покренуло је иницијативу коју је упутило Савјету министара 

БиХ, а којом се, пошто се ради о другој држави, сугерисало да се формира радна 

група састављена од представника Министарства иностраних послова БиХ, 

Министарства финансија и трезора БиХ и ентитета која би радила на питању 

Љубљанске банке, с тим да се не искључује ни могућност тужбе против Републике 

Словеније, али о томе треба да се заузму генерални ставови. У овом случају важно је 

Министарство иностраних послова БиХ; 

 -је Република Хрватска понудила штедишама да им намири дуг под условима које је 

она дала и неке штедише су то прихватиле, а неке не. Надаље, Република Хрватска у 

вези с тим питањем води разговоре са Републиком Словенијом, с тим да се поставља 

питање шта ће се десити са разликом која се може појавити кад неки од Републике 
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Словеније можда наплате нешто више него што су банке у Републици Хрватској 

исплатиле штедишама. О том питању треба да разговарају Министарство иностраних 

послова БиХ, Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, 

избјеглице, азил и етику и ентитетска министарства финансија; 

 -се гувернерова изјава у новинама не може узети као компетентна с обзиром да је 

враћање дуга по основу старе девизне штедње обавеза ентитета 

 

 

На 6. сједници Привремене заједничке комисије, представници Федералног 

министарства финансија истакли су да: 
 

 

-су законске одребе резултат различитих искустава. У Републици Српској питање старе 

девизне штедње пребачено је на АПИФ док је у Федерацији БиХ то једно вријеме било на 

банкама, па су подаци на рачунима грађана и практично подаци о старој девизној штедњи 

у Федерацији БиХ све само не валидни;  

-у Федерацији БиХ нема података на основу којих се може утврдити стара девизна 

штедња. Од банака су добијени подаци за 679.350 девизних рачуна са стањем 

1.019.153.000,00 КМ, с тим да су то партије а не појединачни власници којих има око 

87.000;  

-су подаци добијени од банака шаролики и тешко их је употријебити као податке 

депозита. Тражени подаци су име и презиме власника, мјесто, јединствени матични број 

итд., с тим да ниједна банка није доставила цјеловите него половичне податке, само 

имена и презимена, док осталих података нема, а зна бити и по неколико истих имена и 

презимена власника рачуна;  

-ниједна банка није доставила промет након 1992. године, а зна се да је у ових 16-17 

година дошло до одређених промјена као што су насљеђивање, даровање итд., тако да 

није могуће утврдити стање на дан 31.12.1991. Из тих разлога верификација старе 

девизне штедње је потребна јер се једино на тај начин може доћи до података, па је, иако 

кошта, она неопходна. Истакао је да тренутно има 13 хиљада жалби, с тим да су двије 

трећине ријешене позитивно на основу слободне оцјене доказа, нагласивши да је веома 

тешко донијети такву одлуку ако се зна какво је стање с добијеним подацима;  

-је АПИФ издао штедне књижице док Федерација БиХ није ништа радила по питању 

старе девизне штедње до приватизације. Кад је дошло до поништења закона, издати 

цертификати требало је да буду уписани у подбиланс или враћени на банковне рачуне с 

тим да, пошто су банке биле у то вријеме приватизиране, оне нису могле прихватити ту 

штедњу на рачуне; 

-су сви депозити отишли на јединствени рачун грађана. Половина депозита грађана није 

завршила на јединственом рачуну тако да око 670.000.000,00 КМ није пребачено. У 

међувремену су банке приватизиране и штедња је преусмјерена на јединствени рачун. 

Уставни суд БиХ донио је одлуку на основу које је требало вратити новац у банке, а оне 

то нису прихватиле јер су приватизиране; 

-су у међувремену пронађени подаци за неке банке за које се сматрало да их нема, тако је 

нађена трака са подацима за штедише Мостарске банке д.д, као и траке Основне банке 

Јајце које су биле у подруму и које су случајно пронађене, па је предложено да 

Привремена заједничка комисија дође у регистар Федералног министарства финансија и 

трезора и на лицу мјеста се увјери којим подацима се тренутно располаже;  

-30-40% штедиша има књижице, али због статусних промјена као што су насљеђивање, 

даровање и слично, које су настале у међувремену, подаци банке не могу се користити, 

односно не може се егзактно утврдити стање депозита. Нпр. у случају Купрес банке, 

Република Српска повукла је старе књижице и издала нове. Затим, штедишама 

Бањалучке банке дати су обрасци, док је Беобанка скидала штедњу појединачно тако да 
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нема података о електронском промету. Постоје случајеви да су скидани с рачуна 

износи па је упитан податак, односно да ли банке имају те податке и из наведених разлога 

јавила се потреба да се утврди стварно стање на рачуну штедише било да се изврши 

верификација старе девизне штедње или утврди други начин утврђивања стварног износа 

штедње; 

-Федерално министарство финансија и трезора не може дати податак колико износи стара 

девизна штедња јер, да се може дати тај податак, верификација као процес не би у том 

случају имала смисла; 

-је у случају старе девизне штедње примијењено 17 приступа. На агенције се са банака 

није могло пребацити око 654.000.000,00 КМ, а да се не говори о баналном податку коме 

дати новац. За Фочу су издати цертификати и кад су схватили да штедише могу с 

књижицом отићи у АПИФ и верификовати стару девизну штедњу, имајући то у виду, они 

су размијенили податке са АПИФ-ом. У Федерацији БиХ процјењује се да би стара 

девизна штедња могла бити око 750-800 милиона. У вези с роком за верификацију, 

истакнуто је да је штедња имовина и она као таква не може пропасти па се тако према њој 

и односе; 

-постоји велика збрка у случају малољетне дјеце с обзиром да су родитељи до 

пунољетства имали право располагања штедњом, затим постоје и одређени проблеми код 

банака јер нпр. Господарска банка има само податке о рачуну, те презиме и име тако да је 

стручњацима тешко упарити партију с именом и презименом. Исти је случај и са Банком 

Дрвар. Затим, нешто су штедише и дизале па тамо гдје постоји књижица нема проблема, 

а они који се јављају с потврдом представљају проблем с обзиром да је нешто новаца 

дизано па је тешко упарити лице с партијом. Нагласио је да ниједна банка нема податке о 

исплаћеним износима са 31.12.1991. године; 

-су подаци о старој девизној штедњи у Федерацији БиХ аутентични и одговарају 

подацима које има Министарство финансија и трезора БиХ; 

-је на састанку у Бихаћу један од закључака био да се оснује комисија која ће радити на 

проналажењу рјешења за преостала питања; 

-се у Федерацији БиХ редовно планирају средства за измирење обавеза по основу старе 

девизне штедње, као и средства за исплате пресуда и емисију обвезница; 

-је одлуком Уставног суда БиХ утврђено да се овдје ради о одговорности државе Босне и 

Херцеговине и ентитета, а да би били сретни да се потраживања по основу старе девизне 

штедње воде код банака; 

-су удружења штедиша настојала отјерати штедише са шалтера, посебно што су средства 

од чланарине која прикупе удружења а која износи 20 КМ огромна, ако се узме у обзир 

податак да има 65 хиљада штедиша. Идентичан случај је и са 35 хиљада тужби у 

Стразбуру;  

-је Федерално министарство финансија и трезора радило рјешења, али и пружало помоћ 

код улагања жалби. Представници овог министарства иду заједно са ревизорима у 

ревизију агенција. Приликом ревизије нису нађене грешке осим можда неких техничких 

пропуста; 

-је верификација процес који и данас траје, а АФИП по закључцима суда даје податке о 

старој девизној штедњи. Сад се примају тужбе које су поднесене суду, а суд их доставља 

на управни поступак. 

 

 

На 6. сједници Привремене заједничке комисије, представници Министарства 

финансија Републике Српске истакли су да: 
 

 

 -се верификација мора урадити;  

 -су у РС-у на основу закона о приватизацији државног капитала преузети подаци  
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              банака;  

 -је принцип рада да се утврди тачна филијала, експозитура банке, а у размјени је око 

215.000.000,00 КМ предато Федерацији БиХ, а преузето око 45.000.000,00 КМ. 

Исплаћено је око 44.000.000,00 КМ а АПИФ и Министарство финансија РС-а воде 

упоредне књиговодствене податке;  

 -је податак за емисију обвезница око 209.000.000,00 КМ;  

 -је у складу са законом, штедишама приписана нижа камата као и отпис камате до 

1998. године. Према процјенама, има око 500.000.000,00 КМ за отплату; 

 -у РС-у постоје подаци укњижени у пословне књиге и њима располаже и АПИФ;  

 -могу процијенити износ кад отпишу стару камату и припишу камату обрачунату по 

постојећем закону;  

 -су издате обвезнице с роком отплате пет година;  

 -верификација треба да буде сталан процес; 

 -податке којима располажу они и АПИФ тражи од њих у сваком појединачном случају 

и Суд у Стразбуру; 

 -РС није издавала цертификате, а обавеза РС-а води се у њеним књигама. Само се 

поставља питање да ли је проблем у томе што штедише неће да верификују своју 

штедњу или је проблем у каматама; 

-Република Српска има средства за исплату обавеза по основу старе девизне штедње и 

обвезница, те новац за исплате по пресудама. 

 

 

 

На 6. сједници Привремене заједничке комисије представници Дирекције за финансије 

Брчко Дистрикта БиХ истакли су да: 

 

 

 

 -Брчко Дистрикт БиХ има мање проблема у вези са старом девизном штедњом јер се 

ради о само двије банке, а послове верификације за Брчко Дистрикт БиХ обавља 

АПИФ. Једини проблем у вези с подацима је тамо гдје има неколико партија а не зна 

се име и презиме власника рачуна;  

 -је база података тачна, 40.000.000,00 КМ је верификовано, 2.700.000,00 КМ 

исплаћено по 2000,00 КМ, а остало ће се исплатити кроз обвезнице; 

 -није јасно на основу чега је Министарство финансија и трезора БиХ дало податак за 

Федерацију БиХ, односно да ли Федерално министарство финансија и трезора може 

дати експлицитан податак колико износи стара девизна штедња. 

 

 

 

 На 6. сједници Привремене заједничке комисије представници Агенције за 

пружање финансијских, информатичких и посредничких услуга Мостар, у вези са 

наводима Управног одбора Удружења грађана за поврат старе девизне штедње у БиХ и 

дијаспори и наводима Удружења за заштиту девизних штедиша у Босни и Херцеговини, 

истакли су да: 
 

 

 -је Агенција за пружање финансијских, информатичких и посредничких услуга 

Мостар само сервис и послове верификације ради на основу уговора са Федералним 

министарством финансија и трезора;  

 -су радници Агенције обучени за рад и њихово је било да дочекају странку и дају јој 

све информације у вези са верификацијом, с тим што нису говорили штедишама да 
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губе право ако не желе верификовати своју девизну штедњу. У случајевима кад се 

подаци нису слагали, издавали су рјешења која је рјешавало Федерално министарство 

финансија и трезора. Према оцјенама, штедише су на подручју које они покривају 

схватиле бит верификације; 

 -је све у бази података а она се налази у Федералном министарству финансија и 

трезора. Кад дође странка са књижицом, стање се провјери у бази података 

приватизације, с тим што је било продаје девизне штедње на црном тржишту, а и 

такви су хтјели да изврше верификацију. Није проблем насљеђивање и верификација 

старе девизне штедње већ проблеме ствара пренос старе девизне штедње без уговора. 

Било је таквих случајева да странка има књижицу а не налази се у бази података 

приватизације; 

 -је став Агенције био да се странка верификује гдје јој је најближе, а не по наведеном 

критеријуму. Став Агенције био је да се странкама објасни све од законских рјешења 

до свих правних средстава. 

 

 

На 6. сједници Привремене заједничке комисије чланови Привремене заједничке 

комисије истакли су да: 
 

 

 -се штедише с разлогом љуте иако у неким стварима претјерују, али је забрињавајуће 

што се долази до сазнања да нико не зна о чему се овдје ради. Задатак Привремене 

заједничке комисије је да одређеним методама утврди износ старе девизне штедње 

или каже да садашњи закон није добар. Да би се дошло до неког одговора, 

Привремена заједничка комисија мора добити јасне одговоре од оних институција 

којима се обраћала. АПИФ је био јасан а у Федерацији БиХ све податке и евиденције 

води Федерално министарство финансија и трезора;  

 -се поставља питање да ли је Федерација БиХ самовољно урадила цесију претварајући 

дуг у цертификате, те зашто није пренесен дуг на ентитет као у РС-у. Шта је било с 

билансима банака у Федерацији БиХ кад је извршена приватизација? На основу чега 

су Федерација БиХ али и РС емитовали цертификате ако нису утврђени тачни износи, 

односно кад није било аутентичних података;  

 -се поставља питање да ли је и на који начин могуће добити поуздане податке о старој 

девизној штедњи да би Привремена заједничка комисија могла извијестити 

Парламентарну скупштину БиХ. Суштина је у питању - да ли је могуће наћи начин за 

утврђивање старе девизне штедње грађана, јер се чини да осим верификације нема 

другог начина; 

 -се поставља питање да ли је неко у Федерацији БиХ радио подбилансе банака; 

 -је Федерација БиХ продала банке и искњижила подбилансу (штедњу грађана) банака, 

па се поставља питање на основу чега су издати цертификати, те да ли је Федерација 

БиХ на основу закона искњижила стару девизну штедњу и тиме преузела обавезу 

њеног враћања; 

 -је питање може ли се у Федерацији БиХ доћи до података банака; 

 -је Федерација БиХ неодговорно скинула са банака стару девизну штедњу а да је при 

томе није преузела на себе, док је неко покупио новац од приватизације; 

 -су цертификати у Федерацији БиХ издавани на име и презиме по основу старе 

девизне штедње. Податак је енормно већи од податка Федералног министарства 

финансија и трезора и то је познато одговорнима у овом министарству. Федерација 

БиХ је унутар Федералног министарства финансија и трезора направила јединицу за 

приватизацију банака. Цијена банака не би била таква каква је била да је садржавала 

стару девизну штедњу;  
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 -нема података; Федерално министарство финансија и трезора било је надлежно за 

стару девизну штедњу па се поставља питање зашто су се продавале банке и издавали 

цертификати а да се није упитало ко је потрошио новац;  

 -се штедише не слажу с каматом и роком отплате по обвезницама. Затим се жале да су 

морали потписивати изјаве о одрицању од тужбе, а што не значи да су у праву; 

 -"штедише имају осјећај да онај ко се верификовао, верификовао се, а ко није, тај губи 

право на наплату и неће добити новац"; 

 -је кључни проблем у свему питање шта се сматра власништвом;  

 -код употребе цертификата, обрасци су били такви да се тачно знало шта се плаћа. 

Тачно се зна колико је било цертификата, а ти подаци постоје у Федералној агенцији 

за приватизацију; 

 -је питање да ли је Савјет министара БиХ ишта урадио по закључцима Привремене 

заједничке комисије у вези са Љубљанском и Инвестбанком Београд и шта се планира 

урадити по том питању. То питање Република Хрватска је ријешила, па је питање у 

чему је специфичност Босне и Херцеговине па се то не може ријешити; 

 -је чињеница да има паушалних оцјена удружења у вези са поступком верификације, 

али да је држава створила повољну климу за то.  
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  utvrĎivanje stare devizne štednje graĎana BiH                                     утврђивање старе девизне штедње  

položene na račune domicilnih banaka i filijala u BiH                             грађана БиХ положене на рачуне  

           Privremeno zajedničko povjerenstvo za                                    домицилних банака и филијала у БиХ 

  utvrĎivanje stare devizne štednje graĎana BiH položene   
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          Trg BiH 1, Sarajevo / Трг БиХ 1, Сарајево, Tel/Тел: (+387 33) 21 99 23, 21 99 24, Fax: (+387 33) 23 34 80 

 

Broj/Број: 01,02-50-1-43-9/09   

Sarajevo/Сарајево, 15.04.2009. 

 

Предсједавајућем Представничког дома 

Предсједавајућем Дома народа 

Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине 

 

Након увида у Записник са 9. сједнице Привремене заједничке комисије за 

утврђивање старе девизне штедње грађана БиХ положене на рачуне домицилних банака и 

филијала у БиХ, одржане 10.3.2009. године, утврђено је да се у Извјештају Привремене 

заједничке комисије за утврђивање старе девизне штедње грађана БиХ положене на рачуне 

домицилних банака и филијала у БиХ, број: 01,02-50-1-43-9/09 од 10.3.2009, на босанском, 

хрватском и српском језику, поткрала техничка грешка, па се даје сљедећа 

 

ИСПРАВКА 

Извјештаја Привремене заједничке комисије за утврђивање старе девизне штедње грађана 

БиХ положене на рачуне домицилних банака и филијала у БиХ, број: 01,02-50-1-43-9/09 од 

10.03.2009. године 

 

 У наведеном извјештају на страници 15. брише се тачка 4). 

У наведеном извјештају на страници 15, у Закључку број 2 треба брисати други став 

који гласи: "Питање хартија од вриједности треба регулисати тако да буду прихватљиви за 

штедише, што подразумијева утврђен рок доспијећа, гарантовану готовинску исплату као и 

могућност коришћења других модалитета исплате прије рока доспијећа у складу са тржним 

условима пословања." 

 У наведеном извјештају на страници 16, додају се закључци 4) и 5) који гласе: 

"4) Парламентарна скупштина БиХ захтијева од надлежних институција да се истражи ко је, 

када и како потрошио стару девизну штедњу. 

5) Парламентарна скупштина БиХ обавезује Савјет министара БиХ да у складу са Законом 

предузме мјере за рјешавање питања старе девизне штедње у Љубљанској банци и 

Инвестбанци Београд, те да је обавијести о предузетим билатералним активностима за 

рјешавање овог питања." 

 

                                                                                                 Предсједавајући  

                                                                      Привремене заједничке комисије за утврђивање  

                                                                 старе девизне штедње грађана БиХ положене на рачуне  

                                                                              домицилних банака и филијала у БиХ 

                                                                                                 Бранко Докић 
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