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Небитно само Тужилаштву БиХ
Дирекшор Зубац: Цео регион се дигао на ноге, а они незаиншересовани

САРАЈЕВО - Агенција за ис-
траге и заштиту (Сипа) БиХ
уложила је приговор на
одлуку Тужилаштва БиХ о
неспровођењу и уступању
исграге тужилаштву Зенич-
ко-добојског кантона у пред-
мету „Тешањ", који се тиче
откривања огромне количи-
не илегалног наоружања, ре-

као је Срни директор Сипе
Горан Зубац.

Он сматра да у овој фази
истраге не постоји ниједан
реалан основ према којем је
Тужилаштво БиХ могло и
требало одустати од истраге
у овом предмету и уступити
га нижем нивоу процесуира-
ња.- Сматрамо да Тужила-

штво БиХ није предузело све
потребне процесне радње у
предмету којим се третира
организована криминална
група, а које су предоожене у
извештају о почињеном кри-
вичном делу и извршиоцима
који је Сипа доставила Тужи-
лаштву БиХ у ранијем пери-
оду - истакао је Зубац.

Он наводи да је несхва-
тљиво да се Тужилаштво БиХ
прогласи ненадлежним за
енормне количине наоружа-
ња пронађене у Тешњу, које,
према оперативним сазна-
њима, нису ни приближно
коначне, што може утицати
на стабилност политичко-бе-
збедносне ситуације у БиХ и

њен усгавноправни поредак
у целини.

Према његовим речима,
несхватљиво је и да Тужила-
штво БиХ овај предмет упу-
ти на даље посгупање нижем
нивоу процесуирања, иако је
очигледно да један такав
предмет превазилази могућ-
ности и спремност кантонал-
ног тужилаштва.

Зубац истиче да је прона-
лазак овог наоружања поди-
гао на ноге земље региона и
комплетне Европе, чији су
представници Сипи нудили
помоћ и сарадњу за утврђи-
вање потребних чињеница, а
интензивна комуникација са
њима и даље траје.

- Поразна је чињеница да
је једино Тужилаштво БиХ
осгало немо и незаинтересо-
вано за било какав рад и са-
радњу на овом предмету. Ни-
смо задовољни подршком
Тужилаштва БиХ у предме-

тима „Озрен" и „Тешањ" - ре-
као је Зубац.

Он је навео да је неверо-
ватно да је у БиХ једино Си-
па заинтересована да буду
откривена лица која се дово-
де у везу са енормним коли-
чинама илегалних убојних
средстава пронађених на по-
дручју Тешња.

Сипа је примила обаве-
штење Тужилаштва БиХ од
14. јануара о уступању истра-

ге у предмету кодног назива
„Тешањ" Тужилаштву Зенич-
ко-добојског кантона. Још 2.
децембра 2013. Сипа је Ту-
жилаштву БиД проследила
извештај против посланика
СДА у парламенту БиХ и
ратног начелника тешањске
полиције Шемсудина Мех-
медовића и још осам осум-
њичених за незаконито са-
кривање готово две тоне нао-
ружања у селу Калошевић
код Тешња.и

НЕМЕШДМОСЕ
МИНИСТАР унутрашњих посло-
ва РС Радислав Јовичић рекао
је да се МУП Српске не може
мешати у рад било којег тужи-
лаштва:- Ми не коментаришемо њихо-
ве одлуке, без обзира на то да
ли смо некада били сагласни
или не. Они имају право да до-
несу такву одлуку и немамо
право то да коментаришемо.

ГРАНАТЕ И ПРОЈЕКТИЛИ
Т0К0М јула прошле године истражиоци Сипе су у околини тешањ-
ског села Калошевић пронашли 588 пројектила за ручни бацач,
барутна пуњења за пројектиле и 60 пројектила за бестрзајни топ.
На локалитету Трешњев пањ, на подручју општине Тешањ, по до-
јави грађана, припадници МУП-а ЗДК и Сипе пронашли су 1. но-
вембра прошле године више од 600 граната за бестрзајне топове.

Горан Зубац


