
Директор 51РА зотражио да буде поништено рјешење
којим му је забрањен приступ тајним информацијама

Зубац: Прогоне
ме због СПД

ПИШЕ: ГОРАН МАУНАГА
д.таипада@д1а55грзке.сот

САРАЈЕВО - Директор
Агенције за исграге и заигги-
ту (81РА) БиХ Горан Зубац за-
тражио је од Савјета
министара и Министарства
безбједности БиХ да бјде по-
ништено рјешење којим му је
забрањен приступ тајним ин-
формацијама наводећи да је
оно незакониго.

Зубац је исгакао и да је пре-
кршена Европска конвенција о
запттиги љуцских права њего-
вим шпитичким прогоном који
је почео када је 81РА започела
активну истрагу активности
одређених високошзиционира-
них стужбеника СДА

Рјешење о забрани присгу-
па гајним информацијама пот-
писао је замјеник министра
безбједносги Младен Ћавар на
захгјев Тужилагптва БиХ. Зубац
је у жалби на то рјешење затра-
жио да оно буде проглашено
нипшвним или шнишгено као
незаконито. Он је као разлоге
за шнишгавање рјешења навео
повреду правила шсгупка, не-
потпуно и неправилно утврђено
чињенично сгање и шгрешну
примјену материјалног права.- Рјешење је могао доније-
ти Савјег минисгара као надле-
жно тијело. Закон о Савјету
министара не предвиђа надле-
жност Минисгарства безбјед-
ности ЕиХ за доношење овакве
одлуке. Законом о управном
шсгуггку БиХ јасно је прописа-
но да ниједан орган не може
преузети одређену управну
ствар из надлежности другог
органа и сам је ријешиги осим
ако је то законом предвиђено и

под условима прописаним тим
законом - навео је Зубац у жал-
би.

Указао је да није испошго-
вана ни процедура прописана
Законом о зашгиги тајних пода-
така и Правилником о изда-
вању и обнављању
безбједносних дозвша за прис-
гуп тајним подацима.- Тиме се предвиђа јасна
процедура којом се некоме ус-
крађује присгуп гајним подаци-
ма. Према тој процедури Савјет
минисгара БиХ, а не Минис-
тарство безбједносги, у случају
евентуалних безбједносних
сметњи, предузима активносги
за безбједносну провјеру коју
спроводи Обавјешгајно-безбјед-
носна агенција. Након заврше-
не законске процедуре рјешење
о евенгуалном онемогуђавању

присгупа таЈним подацима ди-
ректору 81РА требало је да до-

несе Савјет министара - иста-
каојеЗубац.

Он је навео да су Тужи-
лапггво БиХ и шступајуђи ту-
жилац Мирослав Марковиђ
изашли изван оквира овлаш-
ђења прописаних Законом о
кривичном поступку тражеђи
од Министарства бсзбјоцности
да смијени директора § ПА и да
му онемогуђи приступ тајним
шдацима. Њсгупивши ш том
налогу Ћавар је, наводи Зубац,
директно саучествовао у спро-
вођењу незаконигих радњи усм-
јерених на смјену директора
8ПА- Марковиђ и Ћавар су на
гај начин нарушили уставни
принцип подјеле власти тако
пгго се Тужилагптво БиХ као
дио правосудне власти дирек-
тно умијешало у рад Минис-
гарства безбједносги као дијела
извршне власти. То предсгавља
основ за кривичну одговорност
особа које посгупају на овакав
начин те шнипшвање радњи и
одлука које су настале као
шсљедица гаквих незаконигос-
ти - исгакао је Зубац.

>МАРКОВИЋИ ЋАВАР
НАРУШИЛИ

УСТАВНИ ПРИНЦИП
ПОДЈЕЛЕ ВЛАСТИ

УДАРНАЗУПЦА
■______=__________________________■
Горан Зубац се од прошле го-
т^не напази на удару бошњз-
чких политичара и Тужилаштва
БиХ након што с/ припадници
51 РА 1 9. јула ухапсипи високог
функционера СЦА и поспаника

те аранке у Парламент/ БиХ
Шемс/дина Мехмедовића због
с/мње да је починио ратни
зпочин над Србима и да је од-
говоран за скривање огромне
количине наоружања прона-
ђеног на подручјуТешњх При-
тишк (е кулминирао
подизањем огпужнице којом га

Тужипаиттво БиХ терети зато
итто није ангажовао специјапну
јединицу током протеаа у Са-
рајеву када је запаљена згра-
да Предфдништва БиХ.
Законом је пропишно да анга-
жман специјапаца може затра-
жити шмо Тужилаштво БиХ, а
такав захтјев у 51РА тог дана
није упућен.

I 10ЛИТИЧКИ прогон
почео када је 51РА
започела активну

иарагу активноаи
одређених високо

позиционираних
службеника СДА,

навео Зубац ®_, * Зубац: За доношење
рјешења о забрани

" __ присгупа тајним*_\ .^^__ подацима надлежан
_Л Савјет министара

_______■ _^_^^Г1^~ **** '


