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Нова пријава
против Лукача
Лукач осумњичен
да је обуставио
поступак који је
вођен против
његовог пријатеља
и високог

службеника ФУП-а

Сеада Селмана и
да је оштетио

за

буџет ФБиХ
22.268 марака

ПИШЕ: ЖЕЉКА ДОМАЗЕТ
д1аз53@Јео1.пе.

-

САРАЈЕВО Државпа
агенција за истраге и заштиту (81РА) иоднцјела ,је Тужилаштву Каптопа Сарајево
нови изнјепггај против директора Фсдсралнс уиравс ио-

лиције (ФУП) Драгапа
Лукача, због сумње да је почшшо још два кривичпа дјела.

Потврдили су то "Пласу
Српскс" у 51РА, навср-ћи да јс
ово трећи извјештај који су поднијели против Лукача, тс да

су поступили по наредби овог
тужилаштва, а на основу пријаве коју су високопозиционирани стужбеници ФУП-а лани
поднијели против Лукача.
Извјештај против Лукача

је Тужилаштву поднијела
18. фебруара због сумње да је

_1.'А

он као директор ФУП-а злоу-

по|ријсбио свој птожај јср јс
обуставио поступак који се водио због саобраћајне несреће
коју јс проузроковао високи
службеник ФУП-а, као и за
несавјес тан рад у служби, чимс јс причинио штсту ФУП-у
и оштетио буцет ФБиХ за
22.268 марака. Како Тлас Српскс" сазнајс цц извора у Кантоналном тужилаштву, у
првом случају ријеч је о Лука-

блиском пријаЈељу Сеаду Селману, који је несрећу

чевом

скривио возсћи службени ау-

томобил под дејством алкохола.
Селман је амнестиран,
јерје ријеч о интересној и пријатсљској всзи измсђу њега и
Лукача рекао је наш саговор-

-

ник.

-

>СЕЛМАН

СКРИВИО
САОБРАЋАЈНУ
НЕСРЕЋУ

У 81РА потврђду да

|е

Лу-

кач обуставио покретање диспиплинског поступка против
С. С, начелника Центра за
испитивања
форензичка

ФУП-а и ујсдно прсдсјсдника
Независног одбора за селекцију. имсновање и надзор рада
директора ФУП-а, који је
скривио саобраћајну несрећу и
тиме почини(1 тежу повреду

ДРАГАН ЛУКАЧ У НОВОМ
ИЗВЈЕШТАЈУ ОПТУЖЕН ЗА:
| злоупотребу положаја или овлашћеи>а
■ несавјестан рад у служби у вези са кривичним дјелом злоупотреба положаја или овлашћења

службене Јтужности.
81РА је 23. дспсмбра прошле године поднијела Кантотужилаштву
у
налном
Сарајеву два извјештаја о почињеном кривичном дјелу
против Лукача и његовог замјеника Самира Џебе, те Сафета Зековића. Лукач је,
измсђу осталог, осумњичсн да
је злоупотријебио службени
положај и оалатпћења с циљем
да себи прибави прогавправну
имовинску корист, чиме је
буџет ФБиХ оштећен за најмање 10.000 марака.
У -1РА наглашавају да су
извјсштаје про'1ив Лукача под-

нијели послије вишемјесечних
истрага.

Полицијски елужбсник 51РА Кристина Јозић истакла је
да је 8П'А уз све извјетптаје
приложила и материјалне доказе који потврћују садржај и
наицс у извјештајима.
51РА настжм криминалистичко истраживање по осталим наводима из тс пријавс,
а о резултатима ће јавност би-

-

ти накнадно информисана
исЈаклаЈсЈозићсва.

-

