
SIPA ističe da su neosnovane procjene
o neangažiranju'u vrijeme prosvjeda
Javni red i mir nisu
u nadležnosti SlPA-e

SARAJEVO- SIPA odbacuje
sve političke ocjene i
procjene policijskih
službenika zbog njenog
neangažiranja u vrijeme
prosvjednih okupljanja u
Federaciji BiH 7. rujna i
napada na Predsjeclništvo
BiH, jer one u konkretnom
slučaju nemaju uporište u
zakonu. IzSIPA-eje
priopćeno da je krajnji cilj
neosnovanih napada na
Agenciju pokušaj da se
odgovornost i neuspjeh u
zaštiti imovine, te
propusti Direkcije za
koordinaciju policijskih
tijela BiH i Federalne
uprave policije, prenesu
na druge agencije,
konkretno na menad-
žment SlPA-e, i da se na
ovaj način skrene pažnja s
postupka koji se vodi
protiv ravnatelja
Federalne uprave policije
Dragana Lukača.

Nadležnosti
'Podsjećamo građane BiH
i cijelu javnost koja je
proteklih dana bila meta
različitih dezinformacija,
da su nadležnost SlPA-e i
njena osnovna misija
učinkovito suzbijanje
organiziranog kriminala,
korupcije, teškog
f inancijskog kriminala i
terorizma, otkrivanje i
istraživanje kaznenih
djela ratnih zločina, te
zaštita svjedoka', ističe se
u priopćenju. Prema važe-
ćoj zakonskoj regulativi,
navodi SIPA, osiguranje
javnog reda i mira na
prostoru BiH u isključivoj
je nadležnosti entitetskih
i županijskih MUP-ova,
odnosno Policije Brčko
Distrikta, a u ovom
slučaju MUP-a Sarajevske
županije i FUP-a. Kada je
riječ o nedavnim prosvje-
dima građana na širem
području BiH, kao i
osiguravanju zgrade

Predsjedništva BiH, u
kojoj su smješteni članovi

Predsjednistva, predsjed-
nik FBiH i dva potpred-
sjednika, u isključivoj je
nadležnosti Direkcije za
koordinaciju policijskih
tijela BiH /članovi
Predsjedništva/, odnosno
FUP-a /predsjednik i
potpredsjednici FBiH/ da,
u skladu sa zakonom
pružaju fizičku i tehničku
zaštitu ovih osoba, i to po
mjestu stanovanja,
mjestu rada i u kretanju.

Prlkttpljanje
podatafca
'Ovakvoj tvrdnji ide u
prilog i činjenica da je FUP
dan prije prosvjeda, 6.
veljače, f ormirao krizni
stožer, što je potvrda da
suzastanjejavnogredai ■

mira u FBiH isključivo
odgovorni Federalni mup
i županijski MUP-ovi, te
da su imali zadatak
spriječiti eventualna
nezakonita postupanja
gradana za vrijeme

prosvjeda, te počinjenje
materijalne štete", ističe
se u priopćenju. Dalje se
naglašava da, u skladu s
propisanim nadležno-
stima, i zgradu sjedišta
SIPA-e u Istočnom
Sarajevu, kao i regional-
nog ureda u Sarajevu,
Mostaru, Tuzli i Banjoj
Luci, osiguravaju
pripadnici Direkcije, jer
je to isključivo u nadlež-
nosti ove institucije.
"Odmah nakon saznanja
za prosvjedna okupljanja
gradana u FBiH i za
materijalne posljedice, a
na osnovi informacija
koj'e je SIPA zaprimila,
direktor Agencije izdao je
naredbu o angažiranju
svih obavještajnih
kapaclteta, s ciljem
prikupljanja relevantnih
podataka i njihovog
blagovremenog dostav-
Ijanja nadležnim
policijskim tijelima u
BiH', navodi se u priopće-
nju.


