
АКЦИЈА У ВЕЗИ СА РАТНИМ ЗЛОЧИНИМА НА ПОДРУЧЈУ КОЊИЦА

Ухапшено 13 особа због
злочина над Србима

Осумњичени су за
злочине на

подручју Коњица и
околине који су

резултирали
уклањањем и

присилним
пресељењем готово

цјелокупног
становништва

српске
националности са
тог подручја. Ови
зпочини укључују
убисгва, мучења,

силовања,
злостављања и

прогон, навели у
Тужилаштву БиХ
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САРАЈЕВО ■ Припадни-
ци Агенције ча игграге и *а-
штиту (СИПА) БиХ
ухапсили су јуче 13 нека-
дашњих ириининика Армије
и МУП-а РБиХ и Теригори-
јалнс одбране у Коњицу ос-
умњичених Ја јјшчин иротив
човјечности над више десе-
типа Срба у том граду и
околним мјестима.- Осумњичени су за зпочи-
пе почињеие у прољеће и
љето 1992. године на подручју
Коњипа и околине који су ре-
зуптирали уклањањем и при-
силним пресељењем готово
цјелокупног становништва
српске националности са тог
подручја. Ови злочини укључу-
ју убистна, мучења. си.кшња,
злостављања и прогон - саоп-
штсно јс из Тужилаштва БиХ,
1К> чијем нало1у су изнршена
хапшења.

Мсђу ухапшснима су и ра-
тни замјеник командира поли-
цијске станице Коњиц Шефик
Никшић, стражар логора "Ч&-
лебићи" Алмир Падаловић и
командант диверзантско-изви-

ђачке јсдиницс Армијс РБиХ
"Акрепи" Митке Пиркић. Ни-
кшић је стриц лидера СДП-а
Нермина Никшића. Акттија у
којој је учествовао и МУП РС
изведсна је у раним јутарњим
часовима у Сарајеву. Коњину

и другим мјестима, а пакоп
испитивања осумњичених ту-
жилац ће упутити Суду БиХ
приједлог да им будс одрсђен
притвор.

Прсма нспотпуним подаци-
ма, на подручју коњичке ок-
штине убијено је више од 160
фпских цивила, а тијсла нских
од њих никада нису пронађена.
Потпуно су опљачкана и до те-
меља срушепа 54 села. у која се
готово нико није вратио. Прво
убистно у Коњицу допзцило се

1. маја 1992. када је у порти
правоспавне црквс Наил Чома-
га убио Ђорђа Магазина, а се-
дам дана касније у селу Џепи
убнјепа је двадесетдвогодшшга
Младенка Магазин. Пајмасо-

внији појециначни злочин Је по-
чињен у Ерадини, гдје је од 25.
до 27. маја 1992. убијсно педс-
сегак Срба. У сеоској школи
били су затворени дјеца. жене
и старци, а мушкарни еу одвс-
дени у лошре "Мусала". ''Челе-
бићи" и "Лора'', гдје је животе
изгубило још њих 22, док се за
пет лица још трага. Жене из
Ерадине. Доњег Села, Главати-
чева. Брђапа и других села су
силоване.

- Иживљавали су се над
убијепим Србима, које ет веза-
не вукли с коњима по путу.
Жене су крадом сакуклллеле-
шеве, које су војници бацили у
јаму ископану у поргги пркве -
I ричаЈ 1а је Дани1 |а Жужа, којој
су у Брадини убијени муж То-
дор, дјсвср Јово, рођаци и ко-
мшије,

Непосредно пред напад на

Брадину у оближњем селу Зу-
кићи убијена су четири члана
породице Вујчић, а свједоци
гарце да је гај гнусни злочин

починио њихов ко-
мшија Реџо Балић.

МУП РС је тужи-
лаштвима поднио шест

шЈЈЈештаја и њихових допуна
о почињеним ратним злочи-
нима против 18 иденгифико-
вапих лица за које постоји
основана сумња да су у Бра-
дини починили ратне злочи-
ие. Тужилаштво КиХ је
покренуто истрагу против ос-
умњичених за ратне злочине
над Србима у Брадшш и Коњ-
ицу. Вахида Алагића. Фаика
Шпаге и Зије Ланџе, али ју је
2Ш9. годипе бивши руководи-
лап Посебног одјељења за ра-
тне злочине Тужилаштва
Дејвид Швепдимеп иа крају
свог мандата обуставио, обра-
зложивши ту одлуку недостат-
ком доказа. Двијс годинс
касније Тужилаштво БиХ је
донијело нову наредбу о спро-
вођењу истраге против више
од десет људи због ратних
злочина над Србима на подру-
чју Коњица.

- У Коњину је убијено 382
Срба. Хапшења и убијања
Срба почсла су доласком сплит-
ског мука у Коњиц у априлу
1992. године. Процесуирано је

свега некачико поЈединана за
злочипе у логору "Челебићи" и
за убиство породице Гатубовић.
Иако је убијен велики број
људи, за злочине није одгова-
рао ни војни врх. ни непосре-
дни изнршиоки, иако су сни
детаљи познати Тужилаштву
БиХ - истакао јс прсдсјсдник
Удружења Коњичана РС ЗоЈ)ан
Пшогош.

Директор Рспз'бличког
центра за истраживање рата,
ратних злочина и тражење нес-
талих лица Милорад Којић
очекује да ће Тужилаштво БиХ
подићи ошужнипу у овом пре-
дмету.

- Ми смо кроз читаву ис-
трагу у том предмету поступа-
ли са тужионсм и њсговим
ииражиокима. Предмет спа-
да у категорију најсложенијих
и односи сс на псриод од 20.
маја до кЈИЈа јуна 1992. тди-
не и подручје Коњица и Бра-
динс. Ту јс било вишс од 100
убиства, виттте од 50 Срба би-
ло је затворено, а било је и
силовања, мучења, паљења
имовине - каже Којић и дода-
је да је '1ужилаштво БиХ пре-
узело и мање сложене
предмете који су били у Кан-
тоналном тужилаштву Мос-
тар и објединило их у овај
предмет да би биле избјегнуте
паралелне истраге и ције-
пање слЈ^аја.

Борачка организација РС
упозорила јс институцијс
Српске да пажљиво прате овај
процес, истичући да не смију
дозволиги да сс поновс случаје-
ниу којима јечбог лажнихсвје-
дочења, промјена исказа
свједока и пришсака допшо до
ослобађања очигледних почи-
нилаца гатних злочина.

ИЖИВЉАВАЛИ
СЕНАД

Г УБИЈЕНИМ
СРБИМА

ПресудауХагу

Ухапшени
Шефик Никшић, замјеник
команцира полицијске
станице Коњиц
Алмир Падаловић, стражар
логора 'Челебићи'
Митко Пиркић, командант
диверзантско-извиђачке
јединице 'Акрепи'
Реџо Балић, припадник
диверзантско-извиђачке
јединице 'Акрепи'
СеадЈус_уфбеговИћ, гинеколог
Сафаудин Ћосић
Аднан Аликадић
Сенадин Ћибо
Мухамед Цакић
Апн Рамић
ИсметХебибовИћ
Хамед Лутмирак
Есад Рамић

И поред постојања податага о масовним злочинима, посту-
пак у Хашком трибуналу који је вођен прије петнаестак година
био је ограничен само на четири извршиоца злочина - Зејнила
Делалића, Здравка Муцића, Хазима Делића и Есада Ланџу и на
убиство 13 Срба у логору "Челебићи 1. Делалић је ослобођен, а
остали осуђени на укупно 42 године затвора.
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Акција спроведена у неколико
општина
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utorakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 3

Površina: 359 cm2 1 / 1


