
Представници РС у институцијама БиХ о

Политички процес
САРАЈЕВО - Замјеник куц одједном да они рачун ис- прича са великим посљедицама или забрану приступа тајним

предсједавајућег Савјета мин- поставе Зупцу и да он добије заБиХ-рекаојеШпирић. подацима директору 81РА,
истара БиХ Никола Шпирић кривичну пријаву за те протес- Замјеник министра правде иако Тужилаштво БиХ упорно
изјавио је Тласу Српске" да је те. Много тога је ту нејасно и БиХ Срћан Радуљ рекао је да инсистара на томе. Тужилаш-
кривични поступак протав ди- нелогично. Миспим да се овдје процесуирање Зупца има за тво нема законских надле-
ректора Државне агенције за улази у политачке воде шје ни- циљ пребацивање одговорнос- жноста у вези с овим питањем
истраге и заппиту (81РА) Гора- су савезнж БиХ у борби про- ти са оних који су били ду- и прешрачује своја овлашћења
на Зупца политички процес и тив криминала, корупције и жни да знају да се припремају - истакао је Радуљ.
да представља нонсенс. тероризма-истакаојеШпирић. демонстрације, да штите обје- Додао је да Независни

- Колико се сјећам, током Он је казао да се те ствари кте и лица и да чувају јавни одбор може предгожити смјену
фебруарских протеста Злажо морају поставити објектавно, а ред и мир. тек нашн изрицања правосна-
Лагумџија и Фахрудин Радон- не на политикантски и полита- - То никако није у надпе- жне осућујуће пресуде, а да је
чић су се мећусобно оптужива- чки начин. жноста 31РА. У овом тренутку свако другачије поступање не-
ли да су инспиратори и - Ово прераста у политику нису испуњени законски пре- законито, јер је против Зупца
финансијери тах протеста. От- и ово ће бити предизборна дуслови за суспензију, смјену само подигнута оптужница.



удару на директора 51 РА н И колашп ИР ић ,^_
ФОТО: ГЛАС СРПСКЕ •' "-^-^^-^&^против Зупца ЈН^Јју
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ОГРОМНА ХАРАНГА Драго Калабић рекао је Мајкић затражила на И_ј_ј_ј_ј_ј_ј_ј_ј_ј_ј_ј_ј_ј_ј_ј_ј_ј_ј_ј_ј_ј_И(-___Нк^^^^^^^^^Н

!.ТРА под руководетом Зупца ратњој сјсдници од Високог ________________________________________Р_^^^^Кг]!Ч^мН^^^^^^^^^^^Н- Тужилаштво овим нару- кренула у многе процесе у ко- судског и тужилачког савјета
тава прсзумпцију невиносга, јима су осумњичени бошњачки БиХ да одговори на основу че- \\\\\\\ШВ "^^Ч_у_, *^_____________________!
али и огкрива егварне намјере, званичници. га је Тужилаштво БиХ нало- *— -— -^^^Шј^^^^^^^^^^И

којс нсмају никаквс везс са - Зато на све начине насто- жило онемогућавање приступа
__________

конкретним прелметом, већ са јс ла 8ТРА ставс под шлитичку тајним подацима Зут гу. Л^^-_____ -^_^_^_^_^_^_Н
дисциплинском пријавом коју контролу бошњачког естабти- - Посљедњих дана води се ■ч_^ИС__^_^__ _________И^^^|

је лиректор 81РА поднио про- шмснЈа, којсм нс одговара ог- огрсмна харанга пгјојив Зуппа И^^г
тив главног тужиоца Тужи- кривање крупних ратних -истаклајеМајкићева.
лаштва БиХ због добро почина и криминшших афера ЖД.


