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САРАЈЕОО - Горан Зубац
је Јшрекгор Државне агенци-
је за истраге и запггиту (81-
РА) у нуном онлашћењу,
Независии одбор Парламеета
БиХ нема никакве примјсдебе
на њсгов рад и ту јс нотиуно
чиста и јасна си туација, изја-
вио је јучс прсдсједавајући
Независног одбора Жико
Крунић.

Нсзависни одбор нжом ју-
чсрашњсг засједања нијс пое-
тигао сагласност да разматра
зах 1јсв за суспснзију Зупца ни-
ти рјешсње замјсника минис-
тра бсзбјсдности Младсна
Ћавара, којимје првом човјеку
81 Н4 забрањсн приступ гајним
подаиима. Захтјев за суспензију
и забрана приаупа тјним ин-
формапијама услијсдили су
након што је протин Зупца по-
дигнуш отужнипа која га 1е-
рсги за нссавјссган рад у
служби. Тужилапттво БиХ по-
дигло јс оптужницу прогив
Зуппа због паљсња зградс
Предсједништва БиХ током
фсбруарских насилних дсмон-
страиија у Сарајсву. Зупиу јс
на тсрст стављсно да није ан-
гажовао Специјалну јединицу
81РА. Ангажман спсцијалаца
може да затражи једино Тужи-
лагттгао БиХ, али 1акав захлјев
тада нијс упућсн 81РА. Због
подизања оптужнице бошња-
чкс патигачке егранкс и чла-
нови Нсзависног шбора вршс
притисак како би Зубап био
смијсњсн или суспендован
иако то закон прописује само у
стучају када је джесена прапо-
снажна осуђујућа прееуда.- Што сс тичс инипијатипс
замјеника минисгра безбјед-
носш, она ће бига размогрена
оног момснта када Нсзаоисни
одбор буде имао седам гласова
за размаграњс гс инигтијатавс- рскао јс Крунић.

Он каже да забраном
присгупа гајним подацима ни-
јс доведсн у питањс рад 81РА.- Ми се не бавимо пи-
гањем свенгуалног одузимања
приступа тајним подацима јср
го није наша надлежнос г као
ни го шго сс води посгупак
оротив њсга у правосулним
инатиуцијама - казао је Кру-
нић.

Он јс рскао да ћс Нсзави-
сни одбор упугити хи1ан захт-
јсв уставноправним
комисијама оба дома Парла-

мента БиХ јер имају проблем
правнс природс да различига
органи који су умијстани у
овај случај прописе тумаче на
различитс начинс.

Ћавар јс рскао да јс Нсза-
висном одбору псклао инфор-
маиију коју јс добио од
Тужилаштва БиХ, у којој јс
наведено да је прошв Зупца
подигнуга и потрђсна оту-
жница.

• Независни одбор је мо-
рао пос гугопги по том допису,
али га није уврсшо у дневни
ред-рекаојеЋавар.

Он кажс да Зупцу на осно-
ву рјентења које је донио прес-
шјс прис гуп гајним подаиима.- П(х;ао сс, мсђугам, можс
организовати и могу се спро-
водити свс истраге јср всћи
број људи у 81РА има дозполу
за пристјтт свим нивоима тај-
носги шпа'1жа - рекао јс Ћа-
пар.

Из Тужилагпгва БиХ јс са-
општено да су добили Ћава-
рово рјешење.

- Тужилаштво БиХ ће у
нарсдном псриоду корсспон-
дснцију која се односи на
приступ тајним подапима ре-

ализоваш искључиво са замјс-
ииком дирсктора 81РА Ђуром
Кнежешћем - саопппено је из
ТужилашгваБиХ.

Сјстнипи Нсзависног шб-
ора кратко је присуавдвао и
Зубац, а у њсговој пратњи би-
ли су замјсник и помоћник ди-
ректора 81РА Ђуро Кнежешћ
и Анђслко Хргић. Зубап нијс
желио да даје изјаве, а из 81РА
је саопштено да он наставља
да обавл>а поелове и задаткс из
спојс наллсжности и рунмкпи
Агенцијом у пуном капацишгу
и без икаквих ограничсња.- Анализом рјсшсња о
привременом онемогућавању
приступа гајним пшаиима ди-
рсктору 81РА уочсн јс низ по-
вреда приликом његовог
доношсња. Онс сс оптсдају пр-
венствено у погрешној примје-
ни материјалног права и
погрсшном у гврђивању
чињени чног сгања, те чинени-
ци да замјсник министра бсзб-
јсдносги БиХ нс разликујс
проиелуру у вези са кривичним

поступком ш пропедуре безбје-
днскног провјсравања - навсли
су у 81РА и додали да ће због
тога упутити жалбу.

Напади на Зуппа нс прсс-
тају <д када су припаднигрт 81-
РА ухапсили високог
функционсра СДА и послани-
ка те с.ранке у Парпамен1у
БиХ Шсмсудина Мсхмсдовића

сумње да је починио ра-
гне зоочине над Србима и да
јс одговоран за скривањс
огромне катичине наоружања
и мунипијс на патручју Тстња,
у којсм јс рођсн. У заштиту
Мехмедовића С1ало је Тужи-
лапптм.) БиХ које га јс, упркос
обимној докумен гапији и до-
казима којс им јс дос гавила 81-
РА, неколико часова након
хапшсња пусшло на слоболу.

Мсхмедовић јс јучс изјавио
да ће Незаписни одбор крипи-
чно одговараш зат шго нијс
смијснио Зупца.- Прогав њсга јс штдигнуга
опгужница и као такав према
зашнским прописима не би

смио да буде на челу ове ин-
егшуттије. Нс само да је Незав-
исни одбор прскршио закон,
већ је довео у питање безбјед-
носни систем БиХ. Очиглелно
јс да сс Незаписни албор ста-
вио у његову патитичку зашга-
гу и нсш ћс због гога мораш
сносити олдиорност - казао је
Мехмедовић.

Поеланик СНСД-а у Пар-
ламснту БиХ Лазар Продано-
вић рекао је да агаци на Зупца
бсз сумњс имају цил> да будс
онемогућено дјеловање и нес-
метан рад кључне агенције за
откриоањс најгсжих криви-
чнихдјела.

- Зубап јс, бсз обзира на
сгалнс пригискс и оспора-
вања, изузетно радио свој по-
сао. То што јс прогив њега
подигнута оптужница не значи
да је крив. Очигледно је да они
чијс дјеловањс нијс у скталу са
законом желе да ставе 81РА
ван ф\тгкцијс. То би сс могло
рсћи за Мсхмсдовића и њему
сличне - каже Пролановић.

>НЕЗАВИСНИОДБОР НЕМА
ПРИМЈЕДБЕ

НАРАДЗУПЦА

РС МОРА
РЕАГОВАТИ
Лазар Продановић каже да
бошњачки политичари на
сваки начин насто|е да ук-
лоне јединог предаавника
РС на челу неке безбједно-
сне институције на нивоу
БиХ.- Влааи РС и представници
Српске у заједничким ин-
аи^цијама морају хитно
захгијевати да се зауаави
хајка на Горана Зупца - ка-
зао је Продановић.


