
Агенција за истраге и заштиту БиХ доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу
ПРОТИВ МИРОСЛАВА МАРКОВИЋА И МЛАДЕНА ЋАВАРА

П-ШЕ:ЖЕЛ.КАДОМАЗЕТ прописане процедуре друго-
и_1јка.д1аз@дтаИ._х_т ■— ■ _^ _^

_
Ј_^ Д_^ Д_^ ■_■ В%^%1^РН^ И^ пријављши

СЛШЕВО-Лгенцијаза I I |С1 ■__РС1 I I __Ш^__Р I __И ШШ при^^им
истраге и зашпггу БиХ (51- ™ ™ » ~~~*^т _____________*- ___■ ___■ Н9- -^__г- ___■_____?___■ _____________*> укључују-РА.подшјешјеГршлаштву ™ Ш бии тај степеп, чииеје ооиа-
БиХ извјештај о постојању _Н_^_Н_а ■_■ _Л_______к ■ ■ _■________* ■__■ ___1 рио биће кришадог дјсјшоснова сумње о почињеном ТиЧ|ГШ|П| ■ 2| ШШЛ *Шк злоупотреба положаја или
кривичномделупротивту- ■ V Л^П^Л^КП VI _^т овлашћења као саизвршилац.
ЖИ01Џ Тужилапггва ЕиХ Ми- Ш Ј ЛШ Ш Ш ~^Ш ______________■ ____Г Ш Ш^Ш ____

ш ■ нас1упила штстна
рослава Д. Марковића и _» — ™ ~~Г . посљеддпа и тешка повреда
замјеника минисгра бибјед- _^_^. _^_^. _т _М _____■ ________________ __■__■__■ _»__■___■________________ ' > права Зуттца - истакла је Јози-
ности Младена павара, са> ~~~~~~Ш ~~~~~~~т \~~~~~^^Ш ~~~~Ш Н^Н ~~~~\^В ~~~~~~~т V.

у тШ т^^М^^МтШшшЈ^ш *& ■:..,., ...ч _,,,,■,,,,,,,>.,,,,,■,, ,..,-
ТужилаштвуБиХ. Ш _____|^Н '^.^ ____________ ____Г _■__■ •* ■ Мпадвн несена је шачајна штета 51РА.

ИзвЈешта) прттив Марко- ___Г ... Ч- * V Ћавар
™ и јеугледдоведшупитање .вића и Ћавара поднесен ]е ._____________■________.

________________
_ЛтШМ\ /■____________»__. - 51РАј<_ шред сжшхзбог постојшш оспова сушБв М МЦ М_|^Тп9 Ј___В_1_^К___Г ' 1 ' законом прописаних

дасупочшишкрившнодЈело Н^! __Р| ___Ш П|Ш______1 I ■ т__\\\_Ш -_-_-_-_-_-Ш Н^^^^ активности билазлоупотреое положаЈа или ■ ■ __Г ■ ______________ ____Г _______ ■ |Р1___!^^Н Н^^^В припућепа да трошиовлашћења, односно продуже- ■ ВВВВВВВШ врфме и рестрсе на

л™™и°™ п^Га Марковић иарајно и у континуитету вршио ™«._љП_-
након покретања кривичног НвЗОКОНИТе рОДЊв С ЦИЉвМ С/СПеНЗИЈв ЗуПЦО. ШШ^^^^^Ш \ зжонитог пооу-ЈГг^С« Ђава Р прекршио закон и правилник предузевши
БиХ подигло је оптужницу МЈвре КОЈв Су у НОДЛеЖНОСТИ ДруГв ИНаИТуЦИЈе И ШШ^^^^^Ш Ј ашо цезакошто
против Зупца којом га терети д 0 нОСећи НеЗОКОНИТО РЈеШвЊв КОЈИМ јв ЗуПЦУ ____^__^__^__^__| __^__^__^__Н рјешење на основу
да пиЈе правовремено реаговао ,,- . ,,....,„,..,, .,..
приликом насилних демон- Забрањен прИСТуП ТО|НИМ ИнформаЦИ|ОМа ЖШЖ^^^^Ш ,^^^^^Н1™™°™-
страција у каца ј^^^^^^Ш ■

паљспазградаПрсдсјсднишпа Д"™' Зубап се од
БиХ. ТадаЈекренуопришсак ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ш нрошле годинедаЗубацбудесмцењенилису- _______________________■ _____________________ налази на ударуспендован, а незжонито му је б ошњачких цолиш-
мбрањендрисгудтајнимин- чара и ТужилаппвафзрмациЈама. БиХ ,, |КО| „, „,

ОвоЈепрвислучаЈдаЈе^- припадници 51РА 19.
РАподниЈслаприЈавупротжв , у ј^ша рапсили високогнекогтуш ( '-Н№ам 1

!-- _^^^^^^^_\_____Ш_-_-_-_-_\\\\\\\т Функпионера СДА и, Ч_^Г1____Р ј^Н^^^^^^^^^^^^^^ВшслапикагесграпкеуМарковићиЋаварпрчазлеш , - *|^)у ЧгЈ' Иараменту БиХ Шем-због шга шго су прекоЈ»- **& - - - Ј^ јЛ*" судина Мехмедовићаши границе свот >», -_. ...^ *^^» __^| «' сумн>е да је почи-положша или ошашћења теже Ж \ ч т___ Гћ 1 т _,41_^^^^^-Т 1^* нио раши злочин над ц>поврисдашиправадоугог ина- _^_К \ *^т ч \ .Т !_■ е.> ј^^К -. \* _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_г оима и 1е одгоБоран зд
ни1ши му пггет^'. , _^^^К __^_^_^_^_.1^^^^К .^ш^ш^ш^шш^ \ скршшш огоомпе колшине- 1 1рвоприишљенм 1е пре- _В__^__^__^__к _^__^__^__^__^__^. Л^К __^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__н

/^__ 4 __/?Т^9РШ^^. наоружања пронађеног на по-корачио грапице служоепог л\_^__^__^__^Л ји _ I ЖПЈМ^Ц^кМЈТУ В т тт_|__ _^__^__^__^__^№ дш 1 I Л^рЦ___МАа_к_1_В1_к1Д _____________________________________________________________________________________■ др'.'ч.у 1ешња. Притисак 1епшожша и иишао шшн сво|е \\\\\\\\........\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\т! тВшгЉ. 9 \ \ ДЖлмТЗТШТЗЂПШВЕР?-**! I 1и | Ч-_м_ШГ|тч1/'1 кулминирао подизањем опту-
стварне надпежности у посту- I ». НТТјППММчН!

__Ш |В # 1 1 _Б^__к \шЛ^и11ИА1}1гЋВ жнипе ко1ом г/жилаштво
пању предузевши службену ДВ -Л I В^^___№__■ Ј шХ терети заго што нте ан-ргдњу ко1а 1с у иадлежноста _вПиН Ј
футе инсштуције, односно ] гажовао спеццашђ- Јединицу
н!енеслуж5енеосо5е.Тиме,е _^_^_^_^_НК^^-Ј вРШ^.^^ ™ом ц» та та у СараЈеву када

извршио тшсозвапу узурпац^у |^Лр_!_1_!_ГЛ11__^^___а 1_^_2^РР*«<1«»)««^__________Н^^^^И^^^^Н ]е запаљена зграда ПредсЈе-
поступшшисупротноофедба- ■Ш|_ШО_ШШШ___Н е^њГзг^ема Јакона о кривичном пос- Пое<ооочио границе службеног попожоја ПрекоииоЗаконозоштититојнихподотака [А ш^^^^^^^^^Ш ________________________________И Ппелпетниттттнд ЕиХ л ~кшс_
тупку и Зжона о 1ужилаштву и изван своје створне нодпежнос- Провипниконочинуиздовоњоиобнозљоњо^^^^^^^^^^^ ■^

пппггагД гт П пд -^ггджмдн
БиХ, односно протавно одрсд- ти затроживши од Ћоворо до донесе рје- безбједносних дозвопа зс приступ тајним по-^^^^^^^^Н т Ј- ' т „^^

_~~,.-_,-кл'-_, Љоптшшјг] _-_ гтгн <- спец! л^таца може затражитаоама иравилника о шење п онемпп/ћавању приступо то|ним доцимопред/зевп1ИМ|ереко|есуу нодпе- -/. г у
тпдтпи.™ _лг. г -.-тл™-тлил - и сј ■I. _^^^^^^^Н само Тужилашњо ЕиХ, али та-1рашњо] ор! ани_)апиЈИ подацима оупцу, а од пезсвиспогодоора ж11оаидр^еи11ституци|еидопосећи . ■ о.р, ј-Тулшлаштва БиХ - реклар Парламенто БиХ до суспендује диреаора незаконито рјешење којем јеЗупцузобрањен ц Ј . . ■

Тласу Српске" пслицијски слу- 5 1РА. приступ тајним подацима. покретања кривичног
ж5еникб1РА^истинаЈозић. — — постужа прогив Зуппа, усли,е-

Првопјзијављени Марко- употребе положаја или овлаш- и у кошинуитету вршио неза- буцету с обзиром на :;ш ~]~ ш њ?гову сус-
вић досгавио јс информацију ћења. Он је 20. фебруара 2014. кониге радње с цпјбсм сјспснз- бројне састанке и сјед- пензи|у и см|ену, а заорањен му
другопријављеном Ћавару ко- године својом информацијом ијеЗупца. нице Независног одбо- јс и приступ таЈним информа-
јомјеналожиодапоступиу су- од Независног одбора Парла- ра Парламента БиХ. шулш.
протности са Законом о мснта БиХ иатражио да ш- 51РА И ЗУПЦУ К0 Ј С С У М0 Р алс бити Ј е Р ани Је
заштиги тајних података БиХ. врши суспензију директора °ДР жане због незакони- )^^^Н од 6114 министара да раз-
Марковић је затражио од Ћа- 81РА. Поред тога, 25. фебру- тих П0СТ У пака првопри- )^^Н ш'фи покушаЈ смјснс 3;'пда.
вара да донесе рјешење о оне- ара 2014. године је одзамјени- ш11ј«?1ш7 јављеног - казала је да поништено незаконито
могућавању приступа шјним ка дирсктора 81РА затражио НАНЕСЕНА Јозићена> р|ешење^ којим му језабрањен
подацима Зупцу до окончања да поступи противно одредба- ВЕЛИКА ШТЕТА Ћавар је пријављен да је приступ таЈним 1шформаци|а-
кривилног поступка. ма Закона о независним и прекршио Зжон о заштити тај- ма ' те Д а за У стави Даље про-

- Првопријављсни јс тако- надзорним тијсзшма и Закона - Оваквим поступањсм пр- них података и Правилник о тивправне нападе инститјттиЈа
ђе од 20. фебруара до 10. јула о полшџгјским службенипима вопријављеног нанесена је не- нач^шу вдавања и обнављања -™^ 1Ш УРА и 0ТКЈШШ ш те-
2Г14. годнне у контттнуитету, у БиХ, те изврпти суспензију ди- имовинска ттнета 5ЛРА и то на безбједносних дозвола за прис- ше посЈБедице по а! ендиЈу.
пекслико наврата, разлилитим ректора 81РА - истакла је Јо- пачип да је доведепо у питатБе туп тајпим подацима прдазев- њеног директора и грађане.
ненадлежним особама нало- зићева. повјерење јавности према шимјерешјесу у надежносш СавЈет министара, међутим,
жио поступање супротно на- Марковић је. како се наво- Агенпији. Усљед оваквих пос- друге институције и доносећи никада ниЈе одговорио на те
веденим законима, чиме је ди у извјештају који је подне- т^тгжа насталаје за сада неут- незжонитордешење. Ц^^^^Н захт|еве, нити Је рашат|_)ао си-
починио кривично дјсло зло- сен Тужилаштву ЕиХ, истрајно врђена имовинска штета у - Беи спровођења законом *^^^^^р туатти|уу МКЛ.


