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СИПА ПО НАЛОГУ ТУЖИЛАШТВА Би [X ЛИШИЛА СЛОБОДЕ
команданта Петог корпуса Армије РБиХ и 12 његових сабораца

Дудаков ;ић
ухапшен
послије
деценија

бјежања
одправде

Акција је резултат
дуготрајне и
темељне истраге
током које је
саслушано више
сготина свједока и
прикупљено
неколико стотина

доказних
материјала. Ратни
злочини који су
предмет истраге

односе се на
страдање више
стотина жртава,
цивилаи
заробљених

војника фпске и
бошњачке

националносги,
саопштило

Тужилаштво БиХ
ПИШЕ: ЖЕЉКА ДОМАЗЕГ
2е1јка.§1а5@§та_1.сот

БИХАЋ, САРАЈЕВО, БАЊАЛУКА Ратни командант
Петог

Армије РБиХ
Атиф Дудаковић и још 12
припадника те јединице ухапшени су у петак због сумње
да су 1995. године починили
злочине над стотинама
српских цивила и заробљених
војника, а годину раније и над
бошњачким цивилима лојалним Фикрету АбдаЉу.
Тужилапггво БиХ, које је
наложило хапшења, саопштило
је ца су ухапшени команцанги и
војници Петог корпуса псд истрагом због злочина прогив човјечности, а Дуцаковићу је на
терет стављен и злочин прогив

Ибрахим Надаревић ухапшен
стану у Сарајеву

у свом

ФОТО: ГЛАС СРПСКЕ
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ЕКУЈЕСЕДАЋЕ
УБРЗОБИТИ

ПОДИГНУТА
ОПТУЖНИЦА

НЕПОСТОЈи!
1 И1ИАВИШЕ
ДОКАЗА

к

цивилног становниглтва.
Дуцаковић је команцовао

акцијама Трмеч 94" и "Сана
95", а осумњичен је за ратне
злочине почињене на поцручју
Петровца, Кључа, Санског
Моста и Крупе на Уни. Према
псдацима инстшуција РС које
се баве истраживањем ратних
злочина и тражењем несталих,
у акцијама Петог корпуса током 1995. у поменутим ошпгинама убијено је 870 српских
цивила и 400 војника, а спаљено више оц 30 села. На том
псдручју пронаћена је 21 масовна гробница са тијелима убијених Срба.

Ј^ЗЛОЧИНЕНАД

Г

корпуса

БОШЊАЦИМА

ЛОЈАЛНИМАБДИЋУ

АКЦИЈАХАПШЕЊА
Хапшење 12 осумњичених
у јутарњим часовима обавили
су припацници Агенције за истраге и зашгшу (СИПА) БиХ
уз поцршку МУП-ова Унскосанског и Ливањског кантона.
Обављени су претреси на 17
локација на поцручју Сарајева,
Бихаћа, Санског Моста,
Дудаковић командовао
акцијама "Грмеч 94" и "Сана 95"

Кључа, Велике Клацуше и Ца-

зина. У наставку акције око
14.30 часова је на уласку у БиХ
ухапшен још јецан осумњичени.

Дуцаковић је ухапшен у Бихаћу, а о томе је првог обавипензионисаног
јестио
бригацног генерала Армије
РБиХ Фикрета Ћускића и замолио га ца пренесе поруку
његовом ацвокату. Погом је у
свом стану у Сарајеву ухапшен
Ибрахим Нацаревић, који је и
члан Главног оцбора СДА и
савјетник замјеника прецсјецавајућег Дома нароца Парламента БиХ Сафета Софтића.
Нацаревић је био команцант
517. брдске бригаце Петог корпуса, а у послијератном перисду је био министар за пигања
бораца и инвалица ФБиХ. У
Кључу су ухапшени нека-

ске и оцреца "Хамзе" из БиХ,
који су били поц Дуцаковићевом команцом, обрачунавају са
српским војницима и цивилима који током "Олује" напушгају Крајину. Вици се тренутак
каца припацници Пегог корпуса заробљавају војника Рацета
Взгића из Санског Моста. Након малгретирања, шамарања

и понижавања, Рогић је брутално убијен. На снимцима се
вици и ца Дуцаковић нарећује
паљење српске имовине 16. и
17. сепгембра 1995. гоцине.
Тамо ћеш послати јецну

-

чету, све ца се попали. Да не
доћу тамо више никац - нарећивао је Дуцаковић.
Снимци пока_ују и ца је
имао
намјеру ца освоји
Бањалуку, али му је то остао

неостварени ратни

циљ. На

цашњи

припадници Петог корпуса Ејуб Кожењић, Хусо
Балагић, Сафет Салихагић,
Ибрахим Шиљцецић, Ацис Зјакић и Хасан Ружнић, цок име-

јула 1994. вице
се припацници Народне оцбране Ауто номне по
крајине

на преосталих ухапшених
нисмо успјели ца сазнамо.
Осумњичени су након хапшења пребачени у просторије
СИПА у Источном Сарајеву и

Западна Бо-

требало је ца буцу прецати тужиопу.
Акција је ре_упгат цуготрајне и темељне истраге Посебног оцјељења за ратне
злочине Тужилашгва БиХ током које је саслушано више
стогина свјецока и прикупљено
неколико стогина цоказних материјала, укључујући архивска
цокуменга, вицео-снимке и материјале који се тичу ексхумаи
ције
ицентификације
убијених саошптило је Тужилаппво БиХ.
У Тужилаппву су нагласили ца се ратни злочини који су
прецмет истраге оцносе на
страцање више стогина жргава, цивила и заробљених војника српске националности, са
поцручја запацнокрајишких опшгина током 1995. и цивилног
становнишгва бошњачке националности Аутономне покрајине Запацна Босна током 1994.

-

-

гоцине.

злочини и

снимцима оц 9.

које
је заро

сна

био Пети

корпус. Дуцаковић, окружен војницима, питао је тада гдје су
два заробљеника, а кад је
добио одговор да су у кам-

пањоли, изцао је наредбу:
"Стријељати на липу мјеста!"
Тужилапггво БиХ је након
пријаве из РС отворило истрагу, а бивгли главни тужилац
Милорад Барашин је још прије неколико година био припремио ошужнипу, али је све
стопирано. На тој ошужници,
поред Дуцаковића, налазило се
још 21 лице. Истрага је настављена, а његов насљедник
на позицији главног тужиоца
Горан Салиховић смијенио је
2014. године тужиоца Драган
Чорлију зато шго четири гсдине ништа није урадио у предмету. До данас, међутим,
ошужница није подигнута, а
може се очекивати да то буце
учињено послије ових хапшења.

ЧВРСП-ИОБИМНИ

ОТЕЗАЊЕИС1РАГЕ

У Тужилашгву БиХ 12 гоцина траје истрага о злочинима Петог корпуса. Против
Дуцаковића су још 2006. кривичну пријаву Тужилашгву БиХ
поцнијели тацашњи прецсјецник и премијер РС Драган
Чавић и Милорац Доцик, а
МУП РС поцнио извјешгај о
шчињеном кривичном цјелу.
Прије тога телевизије су у
неколико наврата објавиле
сниже на кошма се Дшаковић
вици као актер и налогоцавац
ратних злочина. На вицеоснимку који је настао у околини Глине и Двора на Уни 7. и
8. августа 1995. гоцине вици се
ца се припацници војних формација "Црне мамбе" из Хрват-

ДОКАЗИ
Директор Републичког
центра за истраживање рата,
ратних злочина и тражење
несгалих лица Милорад Којић
очекује да ће врпо брто биги
подигнута оптужница против
Дуцаковића и осгалих ухапше-

них.

се
- Ошужница
13. сешембра

односи на

периоц

оц

1995.

цо 10. октобра 1995. гоцине, а
њоме је обухваћено убиство
256 лица, цок суу овом периоцу

укупно убијена 763 лица, међу
којима 263 цивила. Не треба
заборавити ни убиство
470 српских војника који су били
заробљени и
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нац којима
су извршене егзекупије
'
рекао је
Којић.
Доцаје
да јс Дуцао
к
в и ћ
осумњичен
за планирање и наређ и в а њ е
шочина.
Он је вршио
егзекуције на цесет локација и за
то постоје цокази
I

-

и

оригинални

вицео-материја' ли које смо

>

цоставили ту-

ж и о цу .
Оперативним рацом
смо цошли цо
оригиналних вицео-записа, а не
оних који су презентовани на "Јутјубу" који су
цавали простора
за цвоструко тумачење истакао је
Којић и цоцао ца су

-

_ужиопу цоставили

.
.*

више оц 8.000 страница цоказне цокументације за 256 убијених
лица, мећу којима је
најстарија жргва имала 99, а најмлаћа
жргва 32 гоцине.
Наглашава ца је
прецмет толико погко-

ван цоказима ца нишга
осим полигике не може
ца га фуши.
У овом случају није
•"
цошло цо цијепања прецмета, цок је тога било у цругим
случајевима. Ово је тренугно оц
оснивања правосуцних институција на нивоу БиХ највећи

-

прецмет по обиму злочина и ш

функцијама

осумњичени. Неки оц ухапшених су високошзиционирани у

СДА, високопозиционирани
официри, па чак носиоци
оцликовања "златни љиљан"

1994.
1995.
Пети коргтус починио злочине
над српским цивилима
у краЈишким општинама

Атиф Дудаковић рођен је
2. децембра 1953. у селу
Орахова код Градишке. Завршиојесредњу војну
школу у Задру, а потом
Војну академиЈу на смјеру
артиљерија.
Почетак рата затекао га је у
Задру, након чега је са ЈНА
прешаоу Книн и добио
чин капетана и функциЈу
команданта артиљериЈе.
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ЈНАЈе напусгио у априлу
1992. године и постао командант општинске териториЈалне одбране Бихаћа, а
затим командант Друге му-

слиманско-хрватске пЈешадиЈске бригаде. У ратуЈе
напредовао до бригадног,
а потом и дивизиЈског генерала, а на мЈесто команданта Петог корпуса са
сЈедиштем у Бихаћу постављен Је 1. новембра 1993.
године. ПослиЈе завршетка
рата био Је командант заЈе-

дничке команде ВоЈске
ФБиХ.

2006.
УЈавности се поЈавили снимци коЈи свЈедоче
о злочинима и како Атиф Дудаковић издаЈе
наређења

2007.

Тужилаштво БиХ дониЈело
наредбу о спровођењу

истраге

2009.

-

Бранислав

Младен
Иванић

Бореновић
Хапшење Дуда-

Надам се да
је овај предмет у Тужилаштву БиХ добро
припремљен и да ће правда коначно бити задовољена. Драго
ми је да је Тужилаштво БиХ коначно почело да се бави и случајевима умијешаности у ратне
злочине бивших бошњачких генерала. Овај предметје огроман
тесг за правосуђе у БиХ.

ковићајепо-

казатељда

је правда

досгижна,
иако некада
веома спора
Важно је да се коначно покаже да
су вршени сгравични ратни злочини над српским народом и очекујемо праведну казну Дудаковићу и
свима онима који су чинили злочине.

МУП РС поднио
прву допуну

Чубриловић

Недељко

Петар

изв]ешта]а

Очеку|ем да
ће Суд и
Тужилаш-

Хапшењем

2011.
Припадници СИПА изузели ратну документациЈу полициЈских

струкгура у Унско-санском кантону коЈа се налазила
у просгориЈама бивше касарне 'Орљани' у Бихаћу

2012.
МУП РС поднио
другу допуну
изв]епла]а

2014.
Главни тужилац Горан Салиховић смиЈенио тужиоца Драгана ЧорлиЈу зато што четири године
ништа ниЈе урадио у предмету

—

Вукота
Говедарица
Постоји велика

тар пажње због приЈетећих

БиХкада
инсгитуције
раде свој по-

ПажњуЈавностиЈе

маЈа прошле године
изазвао његов позив из
Коњица упућен свим
Бошњацима стариЈим од 17
година да се наоружаЈу,
поручуЈући да рат ниЈе завршен, већ да Је само
престала пуцњава.

краЈем

Збрка са бројевима
__________________________________________________■
СИПАје прва саопштила да је ухапшено 13 особа и претресено
16 локација. КасниЈе се огласило Тужилаштво БиХ, које је навело да је ухапшено 12 особа и да су претреси вршени на 17 ло-

ђокић

Дудаковића
и његових

твоБиХ
професионално
обавити посао
-~ "
у вези са овим ратним злочинима
и да ово хапшење и суђење неће
бити фарса, као што се дешавало
раније. Надам се да ће правда коЈу
очекуЈужртве бити задовољена

шанса за
правдуу

Је и у миру
много пуга доспио у цен-

кација.

лишени слобоце и ца ће опгужница врпо брзо бити поцигнута и потврћена, а ова лица
црбити заслужену затворску
казну. Поцнесена су три пуна
извјештаја и шест цопуна извјештаја против више оц 20
љуци. Прецочили смо 2.330 цоказа на више хиљаца страница
рекао је Тушевљак цоцавши
ца су цокази поткријепљени са
више записника са саслушања
свјецока, ексхумација, ДНК
налазима и цругом цокуменгацијом.

Вијести дана

Дудаковић

изЈава.

-

је Којић.
Инспектор Управе за тероризам и ратне злочине МУП-а
РС Симо Тушевљак каже ца је
МУП против Дуцаковића и
цругих лица поднио извјепшј о
почињеним ратним злочинима
Тужилашгву БиХ 1. сешембра
2006. и двије допуне извјештаја
2009. и 2012. пдине.
Очекујемо ца ће сви бити
доцао

Пети корпус починио злочине над
бошњачким цивилима у АугономноЈ
покраЈини Западна Босна

Биографија

које су обављали

/

,

сао стручно,
професионално и одговорно упркос политици и политичким
притисцима. Хапшење Дудакови
ћа треба да поздрави сваки добронамјеран човјек

сарадника
правдаје

стигла на
адресу која јс
одговорна за бројне злочине над
српским народом. Правосудне
инсгитуције су коначно реаговале, јер је познато да се Дудаковићево име веже за бројне ратне
злочине.

_

Миломир

Савчић
У овом случаЈу само
осуђуЈућом

пресудом мо

Је задовољити правду. УвЈе
рени смо да Тужилаштво БиХ
располаже великим броЈем доказа коЈе нико не може побити,
што ће резултовати подизањем
и потврђивањем оптужнице у
Суду БиХ, осуђуЈућом пресудом
и коначним задовољењем правгуће

де.

28.04.2018

Glas Srpske

subota

Država: Bosna i Hercegovina
Doseg:
Stranica: 1

4/4

Površina: 852 cm2

Недељко
Митровић

Бакир

Оптужница
против Ду-

У потпуносги
смо опредиЈељени за
процесуирањесвих
ратних злочина, али од правосудних инсгитуциЈа БиХ очеку|емо
да се одупру притисцима полигика
чиЈиЈе циљ сгварање вЈештачког
етничгаг баланса у почињеним ралним злочиним^ чиме се покуша-

Изетбеговић

даковића

Је давно

припремљена и
самоЈетреба

\

У

активирати. На основу обимног
доказног материЈала мислим да
нема никакве могућности да
Дудаковић и остали буду ослобођени одговорности за злочине.
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Божица
Живковић
-Рајилић
ВЈеруЈем да ће
ускоро бити
подигнуга
оптужница
и да ће доћи до правичног суђења на
коЈем ће бити доказана кривица
Дудаковића и његових сарадника. Ако ће то бити представа за
Јавност, онда до хапшења ниЈе
требало ни доћи.

'

ваЈу промиЈенити исгориЈске

чињенице и каракгер рата у БиХ
ХапшењеЈе беспотребно понижавање и вЈеруЈемо да ће у фер суд-

ском посгупку бити одбачене
оптужбе које им се сгављаЈу на терет

СББ БиХ
Сви коЈи су
били у ре-

довима
АрмиЈе
РБиХ, бра-

нили БиХ и
били сваки дан
рата подударима агресиЈе знаЈу
ослободилачки пут Петог коргтуса и историЈске побЈеде коЈи
се и данас изучаваЈу на наЈпознатиЈим воЈним академиЈама
широм свиЈета. УвЈерени смо у
официрску и патриотску част
Дудаковића и других коЈи су данаслишени слободе.

