
Милорад Додик, предсједник Републике Српске, за Тлас Српске"

Бошњаци желе да
зауставе истраге
злочина и криминала

51 РА и Зубац им не одговарају у првом реду због тога што су процесуирани ратни
злочини који су чињени над Србима и велики случајеви криминала и корупције,
у које су бошњачки кадрови дебело упетљани, истакао Додик

ЈИ|^ч_ ју. Ошужили су га због
ЈИ|Нр1 , паљења зграде Предсједниш-Ц^^^ ■ ™. иаж сс врго јасно и јавно
ЈЛ Џ.

г
могло чути да су све то орга-

пише:ЖЕ.т>клдочлзет кодико часова касније да се интерест да се обрачунају са бело упетљани - истакао је _______А______г\ 4 сала покушавају Зупцу да при-
_ајка.д1а5@дтаН.сот брани са стоболс и игноришу- профееионалцима. Они жсле Дшк и лодао да у бсзо- ___________Ш__* М|^^ ™'»У ВДговоржкт. Да је ријеч

САРАЈЕВО - Преифџшк ћи обиман доказни машријал да доведу у питање свс одгов- чним изласпима инсти-^^^^^^^^Шк^. П Р 1ВШШ Ч отужници пот-
РС Милорад Додик рекао је који им је достакљен из 51РА, орне српске кадрове у право- тупија из оквира закона Ј^^^^^^^В" ;"^ » еРМ с и ,ињен ™ а * сс ни "

за Тлас Српске" да се иза кон- Пригисак на Зутша кулмини- суђу и полицијеким еала нема рсакцијс ме-^^^^^^^^^К ' гл Је не помињу званичнипи
тинуирашн наиада на дирек- рао је подизањем оптужнипе агениијама. Кроз лажне суд- ђународне зајетнице. пшицијских агенција
тора Агенције за истраге и којом га Тужилаштво БиХ те- ске пропесе које генеринте Ту- Предсједник РС иако је обезбјеђење зграде у
запгппу (81РА) Горапа Зупна ре1и зак) шш није ангажовао жилагшво БиХ насгојс да јс исгакао да обра-^^^^^^^^^^^к директној надле-
крцје чисто поЈштикантство специјалну јединицу током уреде 51РА како њима одгова- чун са српским ка- жносш - казаоје Ддак и
естаб.шшмента из Сарајева, проЈеета у Сарајеву када јс за- ра. Садашњи рад 8ША и Зубап дром у Сарајсву додао да су запаљене и
чији је јеЈџши цил, да (Н1 &де паљсна зграта Прелсјсдниш- им не олговарају у првом релу прслставникс^^^^^в^^^^^^^^^К зградс и да на то
уклољен, да би прсузели пот- тва БиХ. Законом је због тога што су се под истра- Српске дтводи Ч^^^^Ш нико није рсаговао.
пуцу кошрапу над безбјсдпос- прописано да ангажман спс- гама нашли бошњачки кадро- позицију да још ј^^^^В Јодик је истакао да
ним сектором, као што су цијалаца може затражити са- ви и што су процесуирани једном преиспи-Н^^Н ________________\ ННН.сеинаовомслучајупо-
учинили са нравосуђем и сачу- мо Тужилаппво БиХ, а тжав раЈнизлочиникојисучињени гају све оно пно^^^ННм^^^^^^^^^^^^Н ИИИказало да свуда гдје
вали бонт,ачки кадар од од- захцсв у 81РА гог дана није нал Србима и вслики случајс- јс намешула мсђу- НИИпостоји надлежносг
говорносги за ратне злочине и упуђен. Због подизања опту- ви криминала и корупције у народна зајсдница. БиХ нсма напре 1ка и
криминал. жнице Тужилаштво БиХ јс, које су бошњачки калрови де- - Свс тшо јсна-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Н ННК^ а Је то огроман про-- Контануирани напали на иако нијс надтсжно за 10, за- мсшуто има проблсм^И^ ННИбшм.
Зупцаинасвакогоногкојере- тражато од замјеника минис- да преживи јер на- 'т Ш у^^^^^^^^^^^^Н НН^ - То сс показало
прсзснг професионализма дс- тра бсзбјсдности Младена ТАЈНИ просто јс направљено кА \_^^^^^^^^^^^| Ш_\_^^ и са 51РА од које нас-
шавају се онла када бошњачки Ђавара да Зуппу забрани ПОДАИИ да би било злоупотрије- И^^^^^^^^^^^^И СЖ тоје направи ји аген-
естаблипшент не може да се приауп гајним информација- ■УЛГ"!*^^^^^ 6љеноидабисеправила^НН|^ННННННННЈ Ш цију по својој мјери и
изборисапотшичкимсгавови- ма, шгојсон и учинио. Такођс ■ШХ^^^^^^^И нска БиХ која јс нсмогуђа^^^^^^ННННННН сгавишје подсвој поли-
ма РС. Онда покушавају са на- језаЈраженодаЗубапбудесус- Тужилаштво БиХ саопштило и неодржива Јаквим злоупо- тички утипај. Такојеиса
палцма на даректоре агенпија певдован или смијењен, иако је ла \е добило р|еше(ке за- грсбама. ЗтоупоЈрсбс ки^.ННННЈ Н^^^^Н злоужлребама СудаБиХ,
или инсгатупија на чијем челу је законом прописано да је то мјеника министра безбјед- чине не могс"и нсђс г.-ч> ; -Ц' ННННЈ НННН који јс доносио неправс-
јесрпскикадар.попугдирекго- обавезно тек након правосна- носта БиХ којим се Горану укључујуђи и случај 'Зубац" - НННВ днсопужекојејеутартиои
рабТРА-рскаојсДиик. жнс осуђујуће прссулр. Зупцу ускраћује право да исгакаојеД>дик. ' _^^^^Н Европски суд за људска пра-

Зубап се од проппс године располаже тајним подаци- Онкаже да је мн 1Нк;ц:| ННННН НН^^^В ва, ;ш због гога нико нијс од-
налази на удару бошњачких ——————————————— ма са одређеном ознаком вно да сс за палсњс зградс говарао. Тако је на сваком
полиЈичара и Тужилаштва к^ ПРОБЛЕМИ тајности. Предсједништва БиХ као је- _Ш^_^_К пољу гдјс БиХ има било каква
БиХнаконштосуприпадници ]^-СВУДА ГДЈЕ ЈЕ - Поштујући наведено рр- диникривацнасЈОЈиозначши^^^^^* Ш____Ш овлашђења. Имамо само засто-
51РА 19. јула ухапси.ш високог јГ НАДЛЕЖНОСТ шење Тужилаштво БиХ ће у Зубшг ЈС нссфикасносги блокадско-
(рункционсра СДА и посгани- НА БиХ наредном периоду коре- - Зубаи је одговоран пгаи-^^^^Н јс коче и снгијсгс. Кључно
ка ге странке у Парламенту спондеицију која се односи цијски службсник и профс-^^^^^И шЋЋЋЋЋЋ питање не лежи у томе да се
БиХ Шемсудина Мсхмсдовиђа Диикистачедајснстопус- на приступ тајним подаци- сионалац Ја>ји је показао своје Ш%___Ш законодавсЈВОдоихи на нивоу
због сумњс да је починио ра- јево понашањс посЈупајуђсг мо до степена врло тајно, опредјељењс за спровођсњс БиХ него да се смањи удога
шизлочиннадСрбимаидаје гужиоца Ћжилашгва БиХ и укључујући и степен врло закона. 81РА је и под нсвиђе- НННШ ННН/ БиХ и у економским питањима
отговоран за скривањс огро- замјеника "министра безбјед- тајно, реализовати ним притисцима Бошњака и Ш^^М и та сс (ообаде нижи нивои
мне количине наоружања које носји. искључиво са замјеником евих ових инспптција и прјсд- *^^^Ш _\^^^ш шасти да несметано функци-
је пронађено на подручју . Они за то немају надле- диреетора 51РА Ђуром Кне- инаца на Зуппа успјела да ура- Н^Н онишу.јсрје го у склапу са Ус-
Тешња. Тужидаштво БиХ је жности. Очигледно је да жевићем - наводи Тужилаш- ди велики посао и очигдедно јдвом и у склагу- са Дјјтшским
одмах СЈало у зашппу Мехмс- Бошњапи не бјсжс ни т нсза- твоБиХ. јс да им нс одтовара. Бсома јс мировним споразумом - казао
довића, пустивши га само нс- конитах потеза вда је њима у сумњиво оно пгго му припису- јсДпик.___ _^јМ1


