
51РА пријавила
Драгана Лукача
Поред Драгана Лукача, пријављени и Самир Џебо и Сафет Зековић. Лукач се терети за
злоупотребу службеног положаја и овлашпења с циљем да себи прибави противправну

имовинску корист. Сва тројица осумњичена за незаконито брисање радног стажа
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САРАЈЕВО - Државпа
агенција за истраге и за-
штиту БиХ (81РА) поднијела
је Кантоналном тужилаш-
тву у Сарајеву два извјешта-
ја о ш>чин>еном крииичном
Јџелу нротик дирекгора Фе-
дералне унраве нплиције
(ФУП) Драгана Лукача и
њсговог замјсника Самира
Џсбс, тс Сафста Зсковића,
сазнајс "Глас Српскс" од
извора блиског истрази.

У 51РА су, наводећи ини-
цијале осумњичених, потврди-
ли да је извјештај поднесен.

Лукач ]е, између осталог, ос-
умњичен да је поупотријебио
службени положај и овлаш-
ћења с пиљем да себи приба-
ви противправну имовинску
корист, чиме је буцет ФБиХ
ошшћен за најмање 10.000
марака.

Полипијски службеник
81РА Кристина Јозић рекла је
"Гласу Српске" да је 81РА пос-

тупаЈупи по наредбама Канто-
налног тужилаштва Сарајево
предузела потребне мјере из
своје надлежности, што је ре-
зултовало подношењем два
извјештаја о почињеном кри-
вичном дјелу.

- 81РАје Кантоналном ту-
жилаштву упутила извјештај
о почињеном кривичном дје-
лу и извршиоцима против Д.
Л. и С Џ. због постојања ос-
нова сумњс да су починили
кривично дјсло злоупотреба
положаја или овлашћсња.
Они су осумњичсни за нсза-
конито примањс накнада које
нсмају карактер плате, на име

[рошкова смЈснпаЈа и накна-
дс за рсжијскс грошковс - рс-
клаје Јозићсва.

Она јс прсцизирала да се
Д. Л. терега да као директор
ФУП-а није ставио ван снаге
незаконито донесено рје-
шење, те је тиме злоупотрије-
био свој службени положај и
овлашћења с цил_ем да себи
прибави противправну имо-
винску корист.- Нестављање ван снаге
незаконито донесеног рје-
шсња омогућио му јс друго-
пријављсни С Џ, чимс јс
буџс 1 ФБиХ ошгсћсн за
износ који прслази 10.000

КМ, а коначну вриједноп ћс
угврдиш вјештак финансиј-
ске струке - прецизирала је
Јозићева.

Додала је да је друти из-
вјештај покренут против Д. Л,
С. Џ. и С 3. због постојања
основа сумње да су починили
кривично дјело злоупотреба
положаја или овлашћења
због незаконитог брисања ра-
дног стажа.

- Незаконито је брисан
радни стаж који је у претход-
ном периоду, по захтјеву Д.
Л. евидентиран у Кантонал-
ном заводу ПИО/МИО Сара-
јево, с циљем да буде
онемогућено спровођење
члана Закона о полицијским
службснипима ФБиХ који сс
односи на престанак радног
односа. Брисањс су Д. Л.
омогућили другопријављсни
и грећспријављени искорис-
тивши свој положај или
овлашћења - казала јс Јози-
ћева.

"Глас Српске" раније је
објавио да је Комисија за без-
бједност Парламента ФБиХ
прослиједила Федералном ту-
жилаштву допис у којем су
високорангирани полицијски
инспектори изнијсли низ
примјсра у којима је Лукач
кршио закон и правоснажнс
судскс пресудс.

На Лукачев незакони. рад
упозорили су инспсктори
ФУП-а Јозо Анђић, Расим
Хацић, Дамир Чешкић, Емир
Чампара, Илија Драгивић и
Латиф Кабаш. Прсмијср
ФБиХ Нсрмин Никшић по-
том јс зафажио од фстерал-
ног минисгра уну.рашн.их
послова Прсдрага Кур гсша,
главног тужиопа ФБиХ
Здравка Кнежевића, те Незав-
исног одбора и Комисијс за
безбједност Парламента
ФБиХ да испитају оптужбе
које су на рад Лукача изније-
ли инспектори и службеник
ФУП-а.

НАСТАВАК
ИСТРАГЕ

ш_Ј_Ј_:_шшшшшшшшт
Јозићева је иаакла да се
нааавља иарага по ос-
талим наводима из прија-
ве високопозиционираних
службеника ФУП-а. У Ту-
жилаштву Кантона Сара-
јево казали су да ће
информације о овом слу-
чајудати идућихдана.

>БУЏЕТ ФБиХ
ОШТЕТИЛИ ЗА

НАЈМАЊЕ
1 0.000 МАРАКА
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