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Sipa je FBI v BiH – vklenila je celo predsednika
Aretacije. Samo predlani, ko je 
Zubac prevzel vodenje Sipe, so 
preiskovalci aretirali 170 posa-
meznikov ter izvedli 329 hišnih 
preiskav zaradi sumov korupcije, 
terorizma, organiziranega krimi-
nala in vojnih zločinov med voj-
no v BiH po razpadu Jugoslavije. 
Lani je Sipa zaradi teh zločinov 

aretirala še enkrat več ljudi, med 
njimi celo predsednika Federaci-
je BiH Živka Budimirja, ki naj bi 
prejel podkupnino v zameno za 
pomilostitev vsaj 27 zapornikov 
na prestajanju kazni. Poslanca 
Šemsudina Mehmedovića pa so 
prijeli zaradi domnevno nezako-
nitih poslov z orožjem.

 V BiH sta organi-
zirani kriminal in tero-
rizem tesno povezana. 
Zato se enako močno 
borimo proti vsem vr-
stam kriminala. Če ne 
bomo preganjali vojnih 
zločinov, lahko ta obli-
ka kriminala preraste v 
organizirani kriminal.

Goran Zubac, direktor Sipe

mo kot pred njim policija, je za-
deva dobro podkrepljena z do-
kazi in lahko tako zelo hitro pri-
stane na sodišču, ki obravnavo 
nadaljuje in o njej razsodi. Zago-

jasno, da bo nekdo vedno naspro-
toval postopkom, ki jih vodimo 
in v katerih nam nasproti vedno 
stojijo osumljenci in njihovi odve-
tniki. Mi smo pri tem dolžni imeti 
lastna mnenja in dokaze, da varu-
jemo interese BiH kot države. Pri 
preiskavah se ne oziramo na naro-
dnost in državljanstvo osumljen-
cev, še manj na versko pripadnost, 
barvo kože ali starost.

Sipa skoraj vsak dan izvaja hišne pre-
iskave in aretacije, ki so medijsko zelo 
odmevne. Delo Sipe poleg BiH redno 
spremljajo novinarji v drugih državah 
nekdanje Jugoslavije in celo v EU.
Preiskave najhujših oblik finanč-
nega kriminala vodimo pospeše-
no in na zunaj niso toliko vidne. 
Odmevne so šele, ko aretiramo 
določene osumljence. A to še ne 
pomeni, da teh oblik kriminala 
ne razbijamo. Ogromno prime-
rov oškodovanja državnega pre-
moženja BiH smo razrešili v rela-
tivno kratkem času. Pretrgali smo 
tokove prenosa velikih vsot denar-
ja, ki bi moral končati v državnem 
proračunu ter bi moral biti name-
njen potrebam države in državlja-
nov, a je končal na računih posa-
meznikov, ki služijo s sumljivimi 

posli. Nam je jasno, da teh to-
kov državnega denarja na 

račune posameznikov 
nikakor ne usmerjajo 
zgolj ti posamezniki. 
Za to je potrebna do-

bro usklajena na-
veza, vrsta ljudi, 

ki izvede ta-
kšno kaznivo 
dejanje – gre 
predvsem za 
ljudi na vo-

� osebniprofil

dilnih položajih v politiki, družbi 
in gospodarstvu. Za tiste, od kate-
rih pričakujemo, da bi zavarovali 
državne interese.

Zato sledite njim?  
Vsekakor. Te utaje, poneverbe in 
goljufije se zagotovo ne bi zgodile, 
če vanje ne bi bili vpleteni oziro-
ma v njih ne bi sodelovali državni 
uslužbenci, uradniki ter uradne 
osebe carinske uprave in policije. 
Glede tega se ne slepimo. Preiska-
ve zaradi teh oblik kriminala zato 
trenutno vodimo tudi proti števil-
nim sodelavcem oziroma zapo-
slenim v lastnih vrstah – proti po-
licistom in carinikom ter preosta-
lim pooblaščenim uradnim ose-
bam. Nekaj smo jih že aretirali in 
predali tožilstvu. V kratkem bomo 
zaključili nekaj večjih preiskav. 

Številni, ki ta trenutek s protesti opo-
zarjajo na prepredenost države s  
korupcijo, so prepričani, da je kljub 
trdnim dokazom še vedno premalo 
obsojenih zaradi teh dejanj.
Sipa oziroma policija je samo 
eden od stebrov odkrivanja in 
pregona kriminala. Dejstvo je, da 
samo policijska preiskava in poli-
cijsko delo ne moreta biti dovolj 
za obsodbo. Če preiskavo potem 
tožilec nadaljuje s podobno vne-

tovo ni dobro, da so ljudje na uli-
ci danes prepričani, da se policija 
proti korupciji bori bolj vneto kot 
tožilstvo ali sodišče. Vsi skupaj, 
vključno z mano, opravljamo po-
membne funkcije v državi. Ljudje 
pričakujejo, da bodo živeli mirno 

in varno ter da bo v državi vlada-
vina prava. Tožilstvo in sodišče 
data le končni pečat vsem poli-
cijskim preiskavam. Ne nazadnje 
so to tri državne ustanove, ki ni-
kakor ne smejo poudarjati, kako 
nečesa ne morejo rešiti, ampak 
morajo vedno ponuditi neskonč-
no možnosti, kako preiskavo za-
četi in opraviti. Če pa vodilni v 
teh ustanovah ocenimo, da te-
ga ne zmoremo, se mi zdi edino 
pošteno, da s teh vodilnih polo-
žajev odidemo. Državljani in tu-
di oblast ne želijo poslušati, česa 
vsega ne moremo preganjati ali 
rešiti, temveč samo, kako in kdaj 
bomo to rešili. Logično, saj nas k 
temu zavezuje zakon in smo za 
to delo redno plačani.

Vam to uspeva? Ali denimo dobro 
sodelujete s tožilstvom?
Žal opažam, da pogosto v boju 
proti kriminalu oziroma v do-
ločenih primerih nismo na isti 
strani. To se mi zdi nerazumlji-
vo. Tožilstvo in policija morata 
delovati kot dva ločena organa 
– ločena, a z istim, skupnim ci-
ljem, torej s skupno glavo.

Pri katerem primeru ste se naza-
dnje razšli?
Ko so junija preiskovalci Sipe 
na severu BiH odkrili skrivališča 
velike količine orožja, med dru-
gim okoli 600 raketnih projek-
tilov. Od takrat preiskovalci ni-
so prejeli niti enega navodila ali 
usmeritve pristojnega tožilstva, 
od katerega se pričakuje, da bo 
preiskavo vodilo, kako naj se ta 
preiskava okoliščin in izvora te-
ga orožja nadaljuje. Mislim, da 
se nikjer drugje na svetu ne bi 
zgodilo kaj podobnega. 
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