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САРАЈЕВО -Агенцијаза
истраге и заштиту (ЗП>А) БиХ
обавцјсстила јс тужиоца Ту-
жилапттва БиХ Мирослава
Марковића да је његов захтјев
за суспегоију дирсктора 31РА
Горана Зунца незаконит и да
је изашао из својих падле-
жности, тс да за то питањс
није надлежан ни замјеник
дирсктора 81РА Ђуро Кпсжс-
вић којем сс обратио.

Марковић је 22. јула доста-
вио допис Кнежевићу којим је
тражио информацијс о вдме
штга је предузео и да ли је с\е-
пендовао Зупца. Марковић је
још 25. фебруара обавијес-
тио тадашњег замјеника
дирск1ора 8ТРА Марка Д>
минковића да се против
Зупца спроводи истрага и
зафажио његову суспснзи-
ЈУ-

81РА је тужиоцу Маркови-
ћу крајем прошлс ссдмице про-
слиједила одговор, а у њему је
наведено да Зубац и даље ради
у пуном капапитету, те да је
Марковић прекорачио своја
овлаитћсња и лошс про^умачио
законе ш којима ради 81РА.- 81Е _ поступа по Закону о
СИПА гоји јс у вшнс наврага
мијењан и допуњаван, а акт из
"Службеног гласника" на који

се Марковић позива прсд-
ставља само основу овог зако-
на. Директор 31РА сваксдневно
у пуном капаци1С1у обакља по-
слове и задатке из своје надле-
жности, а замјеник директора
нема надоежност у складу са
одредбама Закона о 81РА на ко-
ји се позивате - наведено је у

допису 81РА који јс у посјсду
Тласа Српске".

51РА истиче да према Зако-
ну о пшигмјским атужбсници-
ма БиХ тужиопи нису
надтежни за именовања и см-
јснс руковшилаца питицијеких
агенција и њихових замјеника.

- Обавјештавамо Бас да

ова агенциЈа ниЈе надлежна за
|ражсно посзупање, атносно за
суепензију директора. Дирек-
1ор 8ТРА јс имснован и изабран

у складу са Законом о нсзавис-
ним и надзорним тијелима
БиХ и замјсник дирск1ора 31-
РА нема никакве надтежности
над њим, сдносно нема надле-
жност за поаупање по Ватим
захтгјевима - наводи 81РА.

Марковић је упозорен да се
сходно законским прописима
сва службена кореспонденпија
врши путем руководиоца аген-
цијс. - Молимо Вас да у буду-
ћности тако и поступате с обзи-
ром на чињсницу да свако
другачије поступање пред-
ставља кршење наведених про-
писа - исгакли су у 8ТРА.

У 31РА истичу да је због
непостојања законске могу-
ћнос ги да Дминковић суспен-
дује Зупца тај захтјев достааљен
Независном одбору Парпамен-
та БиХ који је надлежан за
именовање, еуепензију и разрје-
шење челника полицијских
агенција.

Зубац се од прошв године
налази на удару бошњачких по-

лишчара и Тужилапгта БиХ
након што су припадници 31РА
19. јула ухапсили високог фун-

кпионера СДА и посланика те
сгранке у Парламенту БиХ
Шемсудина Мехмедовића због
сумње да је починио ратни тпо-
чин над Србима и даје одгово-
ран за скривањс огромнс
количине наоружања које је
пронађено на подручју Тешња.
ТужилаттЋО БиХ јс одмах счато
у заштиту Мехмедовића пустив-
ши га само неколико часова кас-
није да се брани са слободс и
игноришући обиман доказни
материјал који им је достааљен
из 81РА. Притисак на Зупца кул-
минирао јс подизањем отужни-
це којом га Тужилаппво БиХ
терети зато што није ангажовао
специјалн)' јединипу током про-
тага у Сарајсву када јс запаљена
зграда Предсједништва БиХ

Законом је прописано да
ангажман спепијалапа може
зафажити само Тужилаппво
БиХ, а такав захтјев у 81РА тог
дана није упућен. Тужилац
Марковић јс, иако нијс надлс-
жан за то, затражио од замје-
ника министра безбједности
Младена Ћавара да Зупцу за-
брани приступ тајним инфор-
мацијама, што је он и учинио.
Такођс јс зафажсно да Зубац
буде суспендован или сми-
јењен, иако није надлежан за

10, ниш јс законом прописано
да је то обавезно прије доно-
шења правоснажне осућујуће
пресуде.
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У 81РА истичу да је дирек-
тор агенције одговоран за
законитост њеног рада и
трошења средстава додије-
љених51РА.- Да 51РА законито троши
додијељена буиетсш сред-
ства, потврђују извјештаји
Канцеларије за ревизију
институција БиХ - истакли су
утој агенцији.
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