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Потребно утврдити његову улогу у премјештању заштипеног
свједока из једног од најозбиљнијих предмета организованог
криминала, које није смјело да се деси, казали у Тужилаштву
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САРАЈЕВО - Министар
правде ФБиХ Зоран Мжулић
јуче је по налогу Тужилаштва
БиХ саслушан у Државној
агенцији за истраге и зашти-
ту (81РА) у својству осумњиче-
ног у вези са његовом улогом у
нелегаином нремјенпању за-
шгићспог свједока ш једпог у
други загвор.

Микулић је осумњичен за
ометање рада правосуђа и зло-
употрсбу положаја и овлаш-
ћења, а Тлас Српске" сазнаје
да јс порсд њсга, у својству ос-
умњиченог, саслушан и дирек-

тор КПЗ-а Сарајсво Кснан Ка-
ш. Саслушане су и још двије
особе у својству свједока.

У 51РА су јуче потврцили
да су саслушани Микулић и
још три особс из КПЗ-а Сара-
јево, али нису откривали њихов
идентитет.

У наставку акције "Лужа"
прије неколико дана ухапшен је
Микулићев помоћнж Хидајет
Трако.

Извор близак истрази је
рскао да јс Тужилаппво одлу-
чило да позове Микулића на-
кон што је Кемо Капур,
адвокат Траке, изјавио да је
његов брањенж у случају из-

мјсштања заштићсног свјсдока
шхлупао ш наредби послсдав-
ца. Овај извор је казао да се на
основу тога може закључити да
је управо Микулић издао наре-

У Тужилаштву БиХ јуче су
рекли да су наредили да се
Микутић испита због ометања
радаправосуђа.

- Потребно је утврцпи ње-
гову улогу у недозвољеном из-

мјсштању заштићсног свјсдока
из једног од најозбиљнијих
предмета организованог крим-
инала. Заштићени сдедок је из
затвора у Сарајеву пребачен у
Зсницу, иако то нијс смјсло да
се деси, јер постоји озбиљна
опасност по његову безбједност
и живот - рекли су у Тужилаш-
тву.

Казали су да су сви субје-
кти укључени у овај случај зна-
ли да је наведени свједок већ
добијао пријстњс.

- Због тога, он ни под ко-
јим условима није смио да буде
пребациван из једног затвора у
други. Покренута је истрага да
би било утврђено ко је и због
којих разлога наредио измје-
штање - кажу у Тужилаштву.

Трако јс ухапшсн у оквиру
акције "Лутка", а шслије испи-
тивања пуппен је на слобсду и
одређене су му мјере забране.
Осумњичен је да је управнику
КПЗ-а Сарајсво нарсдио да за-
шшћеног свједока против На-
сера Кељмендија и Дарка
Елеза из Сарајева пребаци у
Зеницу иако то није смио. За
измјештање није имао саглас-
ност Тужилаштва и Ода БиХ,
као ни Канцеларије за заштату
свјсдока. Овим њсговим пос-
тупком, казали су у Тужилаш-
тву БиХ, био је угрожен један
од најважнијих свједока у про-
цесу против Елеза и Кељмен-
дија.
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Ми1С)'лић је јуче новинари-
ма испред зграде 51РА ре-
као да је урадио све по
закону, а да је једино неза-
конито у овом случају пос-
тупањеТужилаштва БиХ.
- Послије издржане једне
трећине казне, на молбу
осуђене особе или на при-
једлог руководиоца уаано-
ве, може се одобрити
премјештање осуђене осо-
бе из једне уаанове у дру-
гу. 0 томе искључиво
одлучује Федерално мин-
иаараво правде. Не одлу-
чује ни Дубравко Чампара,
нити било која друга пара-
обавјештајна организаци-
ја. Нека кажу ко то
свједоку угрожава живот у
зеничком затвору, па ћемо
ту особу пребацити у други
затвор, ако је то разлог -
рекао је Микулић.
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