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ИСТОЧНО САРАЈЕВО -

Припадници Агенције за ис-
траге и заштиту ($_ТА) БиХ
ухапсили су јуче на подручју

Орашја десет особа због
сумње да су починили ратни
злочин над Србима, а међу
њима је и бивши директор
81РА Марко Доминковић.

Хапшење је обављено по
налогу Тужилаштва БиХ, а
лисице на руке су осим До-
минковићу стављене и Ђури
Матузовићу, Иви и Тади Ор-
шовићу, Јоси Недићу, Марку
Баогићу, Марку Блажановићу,
Мати и Анти Живковићу и
Стијепи Ђурићу. Доминковић
је у јануару 2012. гсдине са ш-
зиције замјеника директора 81-
РА именован за директора те
агенције. На том мјесту је ос-

тао до краја фебруара те годи-
не када је за новог директора
изабран Горан Зубац.

8ПА је јуче саопштила да
су хапшења изведена због
сумње да су умијешани у ратне
злочине, односно да су као
припадници структура ХВО-а
у Орашју, Војне полиције
ХВО-а и полицијских структу-
ра и као стражари у логорима

и објектима за заточење почи-
нили ратни злочин над већим
бројем жртава српске наци-
оналности са подручја Орашја
и околних МЈеста.

- Лишени су слободе због
шстојања основа сумње да су
од маја 1992. до јула 1993. го-
дине на ширем подручју Ора-
шја починили кривична дјела
злочин против човјечности и

ратни злочин против ратних
заробљеника - наведено је у
саопппењу 81РА

Ухапшени су саслушани у
Тужилаштву БиХ, а до
закључења овог броја Тласа
Српске" није било познато ви-
ше детаља.

Директор Републичког
центра за истраживање рата,
ратних злочина и тражење

несталих лица Милорад Којић
казао је да је Посавина у пери-
оду из 1992. до 1993. године
била логор за Србе. На том по-
дручју, истакао је Којић, било
је чак 56 логора за Србе од че-
га их је у Орашју било пет.

- Тамо је почињена агреси-
ја од стране хрватске државе
на територији БиХ у којој су
учествовали припадници
ХВО-а. Похвална је квалифи-
кација злочина која им је став-
љена на терен и може се
очекивати да Тужилаштво
БиХ подигне ошужницу и да
тај процес буде настављен. Сви
који су чинили злочине треба
да за њих и одговарају - рекао
је Којић.

Он је додао да је у Брчком
постоЈао 21 логор за Србе, на
подручју Брода их је било десет
логора, Градачпу, Дервенги и
Оцаку ш пет, Модричи три, а
Добоју и Шампу ш један. Ка-
зао је да логоре у Орашју не
треба издвајати од Оцака јер
су махом исти људи пролазили
кроз њих.

Прва организована ха-

пшења фпских цивила на по-
дручју општине Орашје почела
су у мају 1992. године, а Срби
су до 11. јупа довоћени у лого-
ре. Српски цивили из села __у-
кова Греда масовно су
одведени у логор и то баш на
Дан побједе над фашизмом -9. маја 1992. године. Цивили
фпске националности из Ора-
шја смјештени су у Средњо-
школски центар у том граду
гдје су биле и Српкиње из __у-
кове Греде. У логорима на по-
дручју Орашја било је око 400
Срба, који су на најмонструо-
зније начине мучени. Жене су
свакодневно силоване, му-
шкарци свирепо пребијани, а
није мали број оних који су у
овим логорима убијени или су
од задобијених тешких тјеле-
сних повреда умирали у зато-
чеништву. Они који су успјели
да преживе, имали су тешке
психичке и физичке посљеди-
це.

Један од заштићених свје-
дока навео је да су поменуте
затворе за Србе обилазили и
високи званичници Хрватске и
телевизијске екипе из Хрват-O
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ске. Стражари би изводили
логораше и стављали им на
главу шајкачу са кокардом, ка-
ко би се хрватској јавности по-
слала порука да се ради о
"пијаним и брадатим четници-
ма". Саме жргве су пред каме-
рама морале да "признају" да
су шчинили разне злочине.

Правосудним органима Је
познато више од 50 имена
жргава, који суубијене, преби-
јане или силоване, али и име-
на оних којих су то чинили.
к^ КОЈИЋ.У_%- ПОСАВИНИ

ЗАСРБЕ

Кривична
дјела
# злочин против

човјечности
# ратни злочин против

ратних заробљеника

Прва
оптужница
Прву оптужницу за злочине
над Србима у ОрашЈу поди-
гло Је Тухилаштво Брчко
дисгрикта 29. децембра

1994. године, а њоме Је обу-
хваћено више од 40 припа-
дника ХВО-а.
На том спискуЈе и Тадо Ор-
шулић за кога се наводи да
Је био бивши начелник по-
лициЈе у ОрашЈу.

_^ ' _^р_и__.- -

_*-*^И____________________ 1________Г^__________ __(_Г_1 _______________________________ V __Р

Ј^^^^^^Н Ж-_________Н___________ Хапшења обављена______Н1__Н______________Г на
М__-_ГЗ__У________!

Ухапшени
Матузовић Тјуро 64
бршолић Иво 64
бршолић Тадо 56

Доминковић Марко 54
Недић јосо 60
Баотић Марко 68
Блажановић Марко 59
Живковић Мато 52
Живковић Анто 57
Ђурић СтиЈепо 51
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