Горан ЗУБАЦ, директор Државне

агенције за истр аге и заштиту, за "Глас Српске"

"Лутка 2" вд ДИ

до налогода! заца
тешких убис гава
У одређеним
предметима наши
истражиоци су
ударили у зид и
подршка
правосудних

институција била је
минимална или је
потпуно изостала,
истакао Зубац
РАЗГОВАРАЛАЖЕЉКАДОМАЗЕТ
д1аззз@4ео1.пе4

Резултати

акци]е

"Лутка 2" биће спектакуларни. Рад на
том предмету ће
трајати док не до-

ћемо до посљедњих налогодаваца.
Рекао је то у интервјуу за
"Глас Српске" директор Државне агенције за истраге и заштиту (31РА) Горан Зубац.
ГЛАС: Дуже од годину сте
на челу 51ВД. Јесте ли задовољни резЈлтатима борбе против
организованог криминала, корупције и тероризма?
ЗУБАЦ: Сви циљеви који
су прокламовани стратегијом
81РА су испуњени. Статистички подаци показују да је остварен знатан напредак по
свим линијама рада. Посебно
бих издвојио посљедње акције
у борби против организованог криминала и корупције,
мећу којима предњаче "Лужа",
"Бос", "Мастер" и "Панама".
Ови трендови биће настављени и у наредном периоду. У 31РА је направљен и
препород у организацији и
начину рада на одређеним
предметима. За релативно
кратко вријеме постали смо
препознатљиви и ван граница
БиХ, јер су предмети на којима смо радили јасно показали
да имамо изванредне истражне капацитете и многе
државе нас траже за партнере
у спровођењу оперативних ак-

ција.
ГЛАС: Послије "Лутке", у
којој је расвијетљено више
убистава, оружаних пљачки и
других тешких кривичних
дјела, услиједила је акција
"Лутка 2" која још није окончана?
ЗУБАЦ: 51РА интензивно
ради на предмету "Лужа 2", а
резулгата ће бита спектакупар-

ни. Рад на том предмету ће трајата док не заврпжмо све актавности предвићене нашим
оператавним планом и док не
доћемо до посљедњих налогодаваца.
ГЛАС: У којој мјери је организовани криминал повезан са највишом сфером
политике?

ЗУБАЦ: Организовани

криминал и корупција представљају највећу пријетњу и
опасност за БиХ, јер се ове
двије области не могу посматрати одвојено, нити се могу
посматрата без њиховог инстатуционалног увезивања са
људима шји обављају сдрећене
функције и који по природи
свог посла треба да се боре
протав корупције, а не да бупу
погодно тло за њено вишеструко умножавање. Ово питање
треба да третирају полиција,
тужилаппво и суд заједно. Ми
у 81РА смо свјесни да нема алтернативе и зато ћемо и даље
бити ударна песница и бесшмпромисни када је у питању
борба против ових видова криминала.
ГЛАС: Са чиме нисте могли да се изборите и гдје сте
наилазили на опструкције?
ЗУБАЦ: Подвала и опструкција има у свим сферама
друштвеног живота, па и у
одрећеним односима према 81РА. Мећутим, имам јасну визију
у ком правцу треба ићи и поуздане сараднике шји могу спровести ту визију тако да сваки
вид опструкције успјешно савладавамо.

ГЛАС: Да ли сте задовољни сарадњом са правосудним институцијама?
ЗУБАЦ: У свим институцијама постоје људи који сјајпрофесионално
но
и
обављају свој посао, а са друге стране имамо ситуације да
су у одрећеним предметима
истражиоци ударили у зид и
гдје је подршка била минимална или је потпуно изостала. То нас не обесхрабрује,
ми идемо даље.
ГЛАС: Један од случајева
у којима сте упозорили да ни-

ПРОТЕСТИ
ГЛАС: Како коментаришете протеае широм ФБиХ?
ЗУБАЦ: 51РА има јасну
улогу и њене надлежноаи
прописане су Законом о 51РА. Свако ангажовање мимо овог закона
предаављало би његово
кршење. Након формирања Дирекције за координацију полицијских тијела

БиХ све ингеренције у овој
облааи које се односе на

физичку и техничку заштиту
лица, објеката и друге имовине прешле су у надлежноа те инаитуције, што
се односи и на зграду

Предсједништва БиХ.
Одмах по сазнању за протеае и материјалне
посљедице које су наступи-

ле издао сам наредбу о ангажовању свих
обавјештајних капацитета с
циљем прикупљања података и њиховог благовременог доаављања
надлежним полицијским органима у БиХ.
■

Је било сарадње са 1ужилаштвом БиХ је проналазак велике количине оружја и
муниције на подручју Тешња.
Да ли је та истрага комплетирана?
ЗУБАЦ: 51РА је у том предмету поднијела Тужилаштву
БиХ извјештај о почињеном
кривичном дјелу и извршиопима против девет лица. Тим извјештајем смо исказали наш
став о овом предмету, који је
поткријепљен обимним доказним матсријалом. 81РА јс свој
дио поспа завршила и одрадила га професионално. Они шји мисле другачије, што се нас
тиче, нека им дају Нобелову
награду за мир. Понашање
одрећених појединаца јасно
показује да још није дошло
вријеме да се раде крупне
ствари и озбиљни предмети.
Треба да влада свеошше
стање у друштву и инстатупијама, које ће јасно показата да
се жели радиш по закону, да
су пред законом сви исти, да
нема недодирљивих и да то
нису само фпоскуле. Често се
дешава да они који јавно говоре да нема недсдирљивих својим чињењем и понашањем
управо демантују изговорено.
Али, без обзира на све то, нећс дсстимулисати ни мснс ни
31РА
ГЛАС: Како коментаришстс чињсницу да јс Тужилаштво
БиХ
предмет
пребацило на Тужилаштво
Зспичко-добојског каптопа,
гдје ће бити третиран као
изазивање опнгге опасности и
недозвољено држање оружја,
шго је ирилично блага квалификација у односу на тежину кривичног дјела?
ЗУБАЦ: Очигледно је да се
овдје ради о врућем кромпиру
и да појединци у институцијама не могу да професионално
обављају свој посао. Вријеме
ће све показати. Лично сматрам да не смију бити различити критеријуми понашања и
поступака у зависности од тога
какву функиију обавља особа
којаје предмет сдређене истраге. За 31РА су увијек сви исти.
Сматрамо да у овој фази истраге не постоји ниједан реалан основ по којем је
Тужилаштво БиХ могло и требало сдустати од даље истраге
у овом предмету и уступита га
нижем нивоу процесуирања и
зато смо упутали приговор на

ту одпуку. 81РА сматра да Тужилаштво БиХ није предузело
све потребне процесне радње
када је у питању сложени предмет у којем се појављује организована криминална група, а
које су предаожене у извјештају о почињеном кривичном дјелу и извршиоцима шји је 31РА
доставила Тужилаштву БиХ. С
друге стране, постоји случај
пријетећег писма које је упутао
човјек из Завидовића из пуког
очаја, гдје је на парчету папира
изнио одрећене "пријетње" и у
том случају Тужилаштво БиХ
се у рекордном року прогласило надаежним, док се за енормне количине наоружања
пронаћене у Тешњу, шје према
оперативним сазнањима нису
ни приближно коначне, што
сигурно може утицати на политичко-безбједносну стабилност
њен
БиХ
и
у
уставно-правни поредак у цјелини, прогласило ненадлежним и упутило предмет на
даље поступање нижем нивоу
прецесуирања, иако је и више
него очигледно да такав предмет превазилази могућности и

.
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САМО

БиХ ОСТАЛО
НИЈЕМО У
СЛУЧАЈУ "ТЕШАЊ"

спремност тог нивоа. Предмет
"Тешањ" уздрмао је јавност и
привукао пажњу свих безбједносних структура земаља у региону и шире. Поразна је
чињеница да је једино Тужилаштво БиХ остало нијемо и
незаинтересовано за било какав рад и сарадњу на овом предмету.
ГЛАС: Шта је са предметом "Озрен" за ратне злочине
над Србима у којем су се дешавали слични проблеми у
сарадњи са Тужилаштвом
БиХ?
ЗУБАЦ: 31РА је професионално одрадила свој дио посла, остало је на Тужилаштву
БиХ. У предмету "Озрен" 31РА
није имала потребну подршку
Тужилаштва БиХ у смислу
спровоћења сдрећених мјера и
радњи из наше надлежности,
које су биле неспорне у свим
другим предметима. Истражни тим и други актери који
су били ангажовани у овим
предметима по свим линијама
рада стекли су утасак да поступајући тужилац не жели да се
ухвати у коштац са овим предметима, а тиме и да процесуира извршиоце ових кривичних дјела, што на неки начин
представља опструкцију рада
81РА. Познато је да приједлог
за одрећивање притвора за
Шемсудина Мехмедовића и извјештај од 212 страница са
прилозима, односно доказним
материјалом на 1.500 страница
са изјавама више од 100 свједока, никада није прослијећен
Суду БиХ на одпучивање. Да
је предмет достављен на верификацију и лице предато Супу
БиХ, убијећен сам да би се избјегле непотребне реперкусије,
те да би се ситуација другачије
одвијала. Суд је требало да каже да ли у конкретном случају
има доказа или не.
ГЛАС: У исто вријеме када је 81РА радила на предмету "Озрен", посланик СДА
Шемсудин Мехмедовић, који
је осумњичени у том случају,
устврдио је да је дао исказ у
Тужилаштву БиХ због наводних злочина које сте починили на Илиџи. Како то
коментаришете?
ЗУБАЦ: 31РА лишава шо

боде када се за то испуне законски услови и у складу са
својим овлашћењима, што је
био случај са Мехмедовићем, а
не по жељама. Лице се лишава
слободе у складу са процјеном
и одпушм истражног тама који
ради на шнкретном предмету,
а не по одлуци директора
Агенције. Мехмедовић је своја
сазнања могао и може изнијети поступајућем тужиопу било
кад. Мећутам, јасно је да је овдје био циљ да се скрене
пажња са стварних дешавања.
ГЛАС: Јесте ли добили
одговор на пријаву коју сте
због случаја "Озрен" поднијели против главног тужиоца
Тужилаштва БиХ Горана СалиховИћа?
ЗУБАЦ: Ту пријаву је псднијела 31РА, а не њен директор. Односи се на ускраћивање
подршке истражиоцима тима
"Озрен" прилишм рада на том
предмету. Пријаву смо поднијели у септембру пропше гсдине,
а чини ми се да и дан-данас
стоји гдје јесте. Питање треба
поставити дисциплинском тужиоцу у чијој је надпежноста
да поступа. Нама ]е ошрилике
свејасно.
ГЛАС: Због случаја "Мехмедовић" нашли сте се на
удару дијела политичке сцене
и медија?
ЗУБАЦ: Не бране поједини медији и политичари Мехмедовића ради Мехмедовића,
него због узрочно-посљедичне
везе тах људи, који мислг да ће
сдбраном Мехмедовића одбранита себе.
ГЛАС: Каква је сарадња
81РА и Тужилаштва БиХ у
осталим предметима ратних
злочина? Породице жртава
српске националности упозоравају на селективан приступ и лоше резултате када је
у питању процесуирање злочина над Србима?
ЗУБАЦ: Када су у питању

истраге ратних злочина, не
можемо у пошуноста бита задовољни. Посао се не завршава полицијским активностима
и подношењем извјештаја против починилаца. Ова борба се
мора наставити спровоћењем
актавности тужилаштава и судова. Само заједничким радом
могу се постићи потпуни резултати. На основу одпуке директора 31РА од 2. септембра
2013. године формирана је
Оперативна радна група у
оквиру постојећих капацитета
Центра за истраживање ратних злочина 81РА, шја првенствено
на
ради

>ИСТРАГАМА

РАТНИХ

ЗЛОЧИНА НЕ
МОЖЕМО БИТИ
ЗАДОВОЉНИ

Зубац: Идемо даље
упркос опструкцијама
ФОТО: ГЛАС СРПСКЕ
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криминалистичко-обавјештајном истраживању одрећених
догаћаја који су у вези са ратним дешавањима на простору
Кантона Сарајево у перисду од
1992. до 1995. гсдине. Ова група распопаже оператавним сазнањима
о
жртвама,
извршиоцима ратних злочина
на овом подручју и њиховим
налогодавцима и активно је
започела са радом. У наредном
периоду могу се очекивати
конкретаи резулгата.
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