
На тероризам
без преноса

надлежности
Договорили смо да би требало можда да промијенимо

њен назив, али да све друго осгаје исто, рекао Салиховић.
Мектићев приједлог највјероватније ће бити скинут

са дневног реда Савјета минисгара, казао Крешић
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САРАЈЕВО - Оперативна
група за борбу против терори-
зма јуче је почела са радом, а
приједлог министра безбје-
дности БиХ Драгана Мекти-
ћа да буде формирано
координационо тијело за бор-
бу против тероризма неће ви-
ше ни бити разматран.

Помак је шстигнуг на јуче-
рашњем састанку Ударне групе
за борбу против тероризма у
Сарајеву којим је руководио
главни тужилац БиХ Горан
Салиховић. Он је казао да БиХ
има Ударну групу за борбу про-
тив тероризма која је успос-
тављена 2003. године и коју
чине сва полицијска тијела на
нивоу БиХ и ентигега.

- Договорили смо да би
требало можда да промијени-
мо њен назив у координациона,
али да све друго остаје исто -

рекао је Салиховић.
Замјеник минисгра безбје-

дносги Мијо Крешић рекао је
да ће на данашњој сједници
Савјета министара БиХ Ме-
ктићев приједлог, који Влада
РС није подржала због преноса
надлежности на ниво БиХ, нај-
вјероватније биги скинут са
дневног реда.

Минисгар унутрашњих по-
слова РС Драган Лукач наша-
сио је да одраније постоји
одлука о формирању Ударне и
Оперативне групе за борбу
против тероризма, али да та ти-
јша до сада нису заживјела.- На једном од прошлих
састанака Ударне групе догово-
рено је да евенгуално њен на-
зив може бити промијењен у
координациона група јер се у
њој налазе први људи попициј-
ских и безбједносних агенција

у БиХ. Промјена назива и
овлашћења Ударне групе мора-
ју да се ускладе, договоре и
прецизно дефинишу - казао је
Лукач.

Говорећи о координаци-
оном тијелу које Мектић по

трећи пут сгавља на дневни ред
Савјега минисгара, Лукач је ка-
зао да је већина чланова Удар-
не групе рекла да нису ни
видјели Мектићеву одлуку.- Мекгић никога није упо-
знао са том оплуком, а у њој су

ствари коЈе су прогивзакониге.
Том одлуком је предвићено да
он замјењује главног тужиоца
и би он водио координационо
тијело. Такоће је предвићено
формирање истражних тимо-
ва, глто је незаконито, јер нико
не може Тужилаштву БиХ да
опузме надлежност спровоћења
исграга - рекао је Лукач.

Исгакао је да су у Операти-
вној групи, која је од јуче у фун-
кцији, оперативци из свих
попицијских агенпија који треба
да раде на превенцији и борби
прогив тероризма. Њено сједи-
ппе је у Дирекцији за коорцина-
цију полицијских тијша БиХ.

- У Оперативну групу тре-
бало би да се сливају сви опе-
ративни подаци из БиХ у вези
са тероризмом и да се врши
размјена тих шдатака, како би
све агенције на вријеме имале
адекватне податке и могле да
на вријеме реагују. Ни она не
може да буде ново полицијско
тијшо - рекао је Лукач.

Минисгар унутрашњих по-
шова ФБиХ Аљоша Чампара
рекао је да ће све полицијске
агенције које учествују у борби
против тероризма дати по је-
дног представника у Операти-
вну групу, а да свим истрагама
руководе надлежна тужилаш-
тва.

- Надлежности у борби
прогив тероризма постоје и на
нивоу БиХ и на ентитетском
нивоу и не ради се ни о каквим
новим надлежностима - казао
је Чампара.

Чланови
Ударне групе
Чланови Ударне групе за
борбу против тероризма су
највиши званичници Тужи-
лаштва, Обавјештајно-без-
бједносне агенције,
Министарства безбједности,
Агенције за истраге и за-
штиту (51РА) и Дирекције за
координациЈу полицијских
тијела БиХ, те министарста-
ва унуграшњих послова РС
и ФБиХ и Полиције Брчко
дистрикта. Ту су и челници
Службе за послове са
странцима и Граничне по-
лиције БиХ.

ОПЕРАТИВНА
ГРУПАЗА

БОРБУПРОТИВ
ТЕРОРИЗМА
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ThursdayDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 4

Površina: 236 cm2 1 / 1


