
Сташа Кошарац о оптужници против Горана Зупца

Тужилаштво води политику
САРАЈЕВО - Замјсник

предсједавајућег Дома народа
Парламента БиХ Сташа Ко-
шарап рекао је јуче да ће
српски представници у ин-
ститунијама БиХ искористи-
ти сва правна и политичка
средства да би зауставили
прљаву политичку намјеру
Тужилаштва БиХ и бошња-
чких политичких птефова да
дискрсдитују и са позицијс
директора Државне агенције
за истраге и заштиту (51РА)
уклоне Горана Зупца.- Оптужница Тужилаштва
БиХ прогив Зуппа јс прочита-
на књига. Та ошужница рас-

кринкава Тужилаштво као ди-
ректну филијалу одрећених
бошњачкж странака и до јуче
недодирљивих појединаца у
тим странкама, који нсмају
другог начина да избјегну
правду осим да Тужилаштво
БиХ употријебе као инстру-
мснт за рсализацију својих
циљева. Главни тужилап Го-
ран Салиховић лутка је на кон-
цу тих бошњачкж странака и
тих појединапа и због тога хи-
тно .рсба да поднссс осгавку -
нагласио је Кошарап.

Он је подсјетио да је 81РА
са Зупцем на челу успјешно
спровсла најобимнијс истрагс

у историји БиХ против мафи-
јапжих кланова, након којих је
ухапшено и пропесуирано ви-
ше десетина криминалаца и
убипа.

- Проблеми су настали на-
кон шго јс отворсн јсдан број
предмета ратних злочина по-
чињених над Србима, који су
годинама скупљали прашину у
ладицама пшицијских и право-
судних институција у Сарајеву.

Имена осумњичених добро су
позната јавности. јер је ријеч о
Бошњанима који сс натазс на
неким од кл-учних политичких,
полицијских, па чак и правосу-
дних функција. Сви они очеку-
ју помоћ од Салиховића, који је
насилне протесте у Сарајеву
очигледно искористио да би,
злоупотрсбљавајући позипију
на којој се натази, извршио
удар на Зуппа - навео јс Коша-
рац.

Адвокат Драгиша Јокић
рекао је да је Тужилаштво
БиХ погрешно примијенило
законске прописе и да је поди-
зањс оптужницс прошв Зуппа

чист политички процес.- Суштина је смјена, а не
утврћивање евентуалне криви-
чнс одговорности. Што сс тичс
захтјева за суспснзију и смјену
Зупца, једини случај у којем
постоји таква обавеза је да је
правоснажном судском пресу-
дом утврћено да је починио
кривично дјело - каже Јокић.

Тужилаштво БиХ оптужи-
ло јс Зупца за нссавјссган рад
тошм насилних протеста у Са-
рајеву, када је, између осталих,
запаљена и зграда Предсје-
дништва БиХ. Суд БиХ још се
није изјаснио о оптужнипи.
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