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Да су очито неким крупним рибама засметале све истра-
ге и рад Агенције за истраге и зашгшу БиХ пошрђује не-
виђена хајка која се од самог именовања па до данашњег
дана проводи против директора 51РА, Горана Зупца.

Чињсница јс да јс она агснција управо под диригсн-
тском палицом Зуппа урадила највише посла и постигла
завидне резултат којих се не би поаидјеле ни много сга-
рије ни опремљеније агенције ове врсте у свијету. То што
их Тужилаштво БиХ није никако могло пратити и што је
почесто бацало клип у точкове на путу 51РА то је већ очи-
та чињеница која је довела до анимозитета првог човјека
Тужилаштва Горана Салиховића управо према Зупцу. Под
његовом диригентском палицом је прекинута истрага
против Шсмсудина Мсхмсдовића, али јс зато покрснута
против Зупца. Мехмедовић је након хапшења Салиховиће-

вим потезом пу-
ппен на слободу а
предмет против
њсга прсбачсн на
кантонални ниво
и то управо у кан-
тон у коме Мехме-
довић ведри и
облачи, док би
Зупца ако икако
може сгрпао иза
решетака. Управо
је Салиховићу
одмах на старту
када је устоличен
на функцију глав-
ног тужиоца зас-
метала зграда 51РА
која јс како тврди
као "Пентагон"

док ]е она у којој Је он неугледна и скучена. Тек голико о
мјерилима рада и вриједности јер ваљда би требало да
зна да институцију не чини зграда него л>уди који у њој
радс,

Но како су многи Салиховићеви потези осујећени и како
различитим смицалицама и подметањима није успио да
заусгави професионалност првог човјека 81РА кренуо је
преко својих послушника попут тужиоца Мирослав Мар-
ковића, а овај преко замјеника министра безбједности
Младсна Ћавара да Зупцу онсмогућс приступ тајним по-
дацима и на тај начин обезглаве 81РА. Марковић који је у
Тужилаштву познат као човјек који ниједну истрагу није
довео до краја и Ћавар који се једино консулгује са сво-
јим страначким шефом Златком Лагумџијом закували су
нову ујдурму својствену само БиХ гдје се професионал-
ност кажњава а којскаквс смутњс и смицалицс награђују.

Земља у којој се професионализам санкционипте, успје-
си кажњавају а дилетантизам и непрофесионалност толе-
ришу и награђују не може ни очекивати да се обрачуна са
криминалом који јој је одавно постао епитет и саставни
дио. Све док се не сасијече такав приступ БиХ сигурно
нсћс направити никакав искорак нсго срљати у амбис док
му не дотакне дно.
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