Послије акције "Значка", коју су извели припадници 51РА
Припадници 51РА
у једној од ранијих акција
ФОТО: АРХИВА

______!^

ч

_^__Н__Ј____&^___________к

_____[

Ј

Ј______кМ1'
'

'
" ",Ј

Н

"в

______________________к>«>^___.>'^^^Блсз_^___Р№в^

|

____________________В^^____________Р^1-^Ј11^^НН^К'_)____

________________--___

трага у току.

Акција је покренута у петак поподне, а претреси су

обааљани на подручју Зенипе,
Бусовачс и Сарајсва. Такођс,
вишс часова прсгресан јс и
КПЗ Зсница, који су истражиоци напуетили тск у еуботу,
око пет часова ујутро.
Извор близак истрази је
рекао да се Мушићи и Сивац
сумњиче за незаконито на-

мјештање отпуста и погод-

ности затвореницима у КПЗ

Зеница.

ИСТРАГУ
НАРЕДИЛО
КАНТОНАЛНО
ТУЖИЛАШТВО ЗДК-а

-

Од затвореника
узели више од
10.000 КМ мита
Предложен притвор помоћнику директора КПЗ Зеница Мугдину Мушићу,
васпитачу у КПЗ Мостар Сеаду Сивцу и пензионисаном полицијском
инспектору Зулфи Мушићу, осумњиченима за примање поклона
ПИШЕ: НЕБОЈША ТОМАШЕВИЋ
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-

ЗЕНИЦА Помоћшж директора Казпепо-поправпог
завода у Зепици Мугдип Мупшћ (56), пспзиошкапи пожцијски ипспектор Зулфо
Мушић (55) и васпитач у КГВ
"Мостар" Ссад Сивац (61), који су ухаппкпи у акцији "Зпачка", осумњичепи су да су
узсли вишс од 10.000 марака
мита, сазпајс "Глас Српскс".
Акцију "Значка" извели су

припалници Државнс агенције за истраге и заштиту (_Ш'А)
по наређењу Тужилаппва Зсничко-добојсшг кантона. Мугдин и Зулфо Мушић и Сеад
Сивац се терете за кривично
дјело примање покпона.
Портпарол тужилаштва
ЗЦК-а Сањин Куленовић, наводећи иницијале осумњичених, рекао је да је против њих
предложено одређивање једномјесечног пригаора.
Пријсдлог за приптор ос-

-

умњичених упућен је Општинском суду у Зеници. Очекујемо
да ће им суд одредити притвор

- казаоОн јеје Куленовић.
додао да Тужилапт-

ЗДК-а против осумњичених води истрагу и по извјештају Федералне управе
полиције. 0 детаљима није
могао да говори, јср је иство

РАНИЈА ИСТРАГА
Истрагу у вези са незаконитимдавањима ванзатворских
погодноаи у КПЗ "Зеница"
водило је и Министараво
правде ФБиХ и током 2009.

године.
Тада је иарага покренута
збогдавања ванзатворских
погодноаи тадашњем затво
ренику Камелу Карају.

Осумњичени су чинили
организовану криминалну
групу, која је у посљсдњих неколико година за одрсђенс
износе новпа "излазила у сусрет" осуђеницима. Имамо сазнања и доказе да је примање
мита трајало годинама, а да су
осумњичени за своје услуге,
међу којима су и викенд допусти, узимали по неколико
хиљада марака
рекао је
извор Спизак истрази.
Он
јс додао да су
осумњичени за новац, осим допуста, осуђенипима обезбјеђивали и бројне друге нелегалне

-

погодности, као што је намјештање условне слободе. Мјештани Зенице су испричали да
су рођаци Мушићи важили за
угледне грађане и људе гоји су
се годинама борили против

криминала.
Из 81РА је у суботу саопштено да се осумњичени терете за организовани криминал
и примање поклона и других
облика корисга, тс злоупшребе службсног положаја и помагањс у кривичном дјелу.
Током акпијс "Значка"
прорсссни су станови тројипр
осумњичених, али и службене
просторијс у КПЗ Зсница, глјс
су тренутно запослена двојипа
сдњих.
Истрага у овом предмету

трајала је неколико мјесеци, а
покренута је након што су се

неки од затвореника жалили
на корумпираност запослених
у Канзено-поправном заводу
Зеница.

