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DUDAKOVIĆI
12 PfflPADNIKA
PEIOG KORPUSA
POD SUMNJOM
ZARA1NE
ZLOČINE

„Ratni zločini koji su predmet istrage, odnose se
na stradanje više stotina žrtava, civila i zarobljenih
vojnika srpske nacionalnosti, s područia zapadnokraiiških
općina, tiiekom 1995. godine, kao i ratne zločine protiv
civilnogstanovništva bošnjačke nacionanosti, pripadnika
ap zapadna Bosna, tiiekom 1994. Godine",
navode iz Tužiteljstva BiH

28.04.2018

Dnevni list

subota

Država: Bosna i Hercegovina
Doseg:
Stranica: 1

3/3

Površina: 1.054 cm2

Izetbegović: Vjerujemo da će Dudaković i ostali odbaciti s
■

■

Piše: D. Pušić

ratauBiH".

dogadjaji@dnevni-list.ba

Dodaju kako je uhićenje
generala Atifa Dudakovića, i
drugih pripadnika 5. korpusa
bespotrebno ponižavanje ljudi koji su tokom višegodišnje
istrage bili dostupni istražiteljima i redovno se odazivali na
sve njihove pozive.
„Poštujući presumpciju nevinosti, vjerujemo da će general
Dudaković i pripadnici Petog
korpusa u fer i poštenom sudskom postupku odbaciti sve
optužbe koje im se stavljaju na

Nekadašnji

zapo-

vjednik 5. korpusa Armije BiH

Atif Dudaković te
još 12 dužnosnika i pripadnika
ovog korpusajučer je uhićeno u
akciji SIPA-e, a po nalogu tužitelja Posebnog odjela za ratne
zločine TužiteljstvaBiH. Kako
je priopćeno iz državnog Tužiteljstva uhićeni su pod istragom i osumnjičeni su za ratne
zločine tijekom 1994. i 1995.
godine.
„Ratni zločini koji su predmet istrage, odnose se na stradanje više stotina žrtava, civila
i zaroblj enih voj nika srpske nacionalnosti, s područja zapadnokrajiških općina, tijekom
1995. godine, kao i ratne zločine protiv civilnog stanovništva
bošnjačke nacionanosti, pripadnika AP Zapadna Bosna,

tijekom 1994. godine", navode
iz Tužiteljstva te dodaju kako
je ova akcija rezultat temeljite istrage Posebnog odjela za
ratne zločine Tužiteljstva BiH,
tijekom koje je saslušano više
stotina svjedoka i prikupljeno

nekoliko stotina dokaznih materijala, uključujući arhivske
dokumente, video-snimke, kao
i dokazne materijale vezane za
ekshumacije i identifikacije
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ubijenihosoba.
Bošnjačke reakdje
S druge strane, tijekomjučerašnjeg dana medijski prostor u BiH bio je ispunjen brojnim reakcijama predstavnika
udruga i političkih stranaka
kako iz srpskog, tako i bošnjačkog naroda. Prvi pozdravljaju
uhićenje, dok su drugi smatraju kako se radi o ponižavanju te
taj postupak osuđuju.
Iz kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva Bakira

teret", navodi se iz kabineta.
U izjavi za Fenu predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić kazao je kako uhićenje Dudaokovića i njegovih
suboraca „predstavlja nepri-

hvatljiv pokušaj ponižavanja
pripadnika 5. korpusa Armije
RBIH, koja je obranila Krajišnike i BiH od zločinačkih i
genocidnih namjera agresora".
„Pritvaranje onih koji su

cijelo vrijeme bili dostupni
nadležnim tužiteljskim i policijskim tijelima i redovno se
odazivali na sve pozive, prerasta u zabrinjavajuću tendenciju i prepoznatljivu namjeru
izjednačavanja onih koji su
izvršili agresiju na nezavisnu
državu BiH i onih koji su branili goloruke civile i teritorijalni integritet i suverenitet BiH",
naglasio je Zvizdić, dodavši
kako želi jasno poručiti kako
izjednačavanja krivice u broju
i obimu izvršenih zločina u tijeku agresije na BiH neće uspjeti.
Oglasili su se i iz SDA, a u
priopćenju navode kako uhićenje Dudakovića i drugih časnika i dočasnika 5. korpusa
„pokazuje da Tužiteljstvo BiH
djelujepodsnažnim pritiscima
politika čiji je cilj izjednačavanje branitelja BiH i agresora
na

BiH".
Iz SDA navode i kako

su

opredijeljeni za procesuiranje

svih ratnih zločina, ali dodaju
kako je Tužiteljstvo moralo,
prije svega, procesuirati odgovorne za progon i masovne
zločine nad stanovništvom
Krajine.
IZ

SBB-a ističu kako su

uvjereni u „časničku i patriotsku čast generala Dudakovića
i drugih koji su danas lišeni

slobode".
„Sigurni smo da će oni svoju
nevinost lako dokazati i da nije
moguće nikakvo retroaktivno
izjednačavanje žrtve i agresora", navodi se, između ostalog,
u priopćenju.

Reakdje lz RS-a
Ravnatelj Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih
zločinai traženje nestalih osoba Milorad Kojić očekuje da će
vrlo brzo biti podignuta optužnica protiv ratnog zapovjednikaS.korpusaAtifaDudakovića
iostalih lluhićenihosobakoje
su osumnjičeni za ratne zločine

nad Srbima.
PredsjednikRepublike Srp-

ske Milorad Dodik ističe pak
kako ovo uhićenje „s aspekta
prava nije zakašnjelo, jer ratni
zločin ne zastarijeva, ali je zakašnjelo s aspekta pravde".
„Potomci žrtava Dudakovićevog zločina pravdu čekaju
više od 20 godina. U međuvremenu su mnogi umrli, kao što
je umrlo na desetine svjedoka
njegovih brutalnih zločina.
Prošlo je čaki 12 godina otkako
samzajednosatadašnjimpredsjednikom Republike Srpske
podnio prijavu za ratni zločin
protiv Atifa Dudakovića, čije
su naredbe za vršenje zločina
snimljene kamerom" izjavio je
DodikSrni. Dodaojepakkako
zbog vremenskog odmaka misli da je njegovo uhićenje, kao
i uhićenje ostalih iz te grupe,
„farsa i uspostavljanje umjetnog balansa u procesuiranju

ratnih zločina".

Dodik:
Uhićenje
zakašnjelo
saspekta
pravde
Izetbegovića navode kako su
u potpunosti opredijeljeni za
procesuiranje svih ratnih zločina, ali od pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine
očekuju ,,da se odupru pritiscima politika čiji je cilj stvaranje
umjetnog etničkog balansa u
počinjenim ratnim zločinima,
čime se pokušavaju promijeniti
povijesne činjenice i karakter

Član Predsjedništva BiH iz
RS-a Mladen Ivanić u izjavi za
Srnu pozdravio je akciju Tuži-

Deklaracija
Skupštine USŽ-a
Povodom ovog dogadaja zasjedala je i Skupština Unsko-sanske županije, a koja je donijela
Deklaraciju u kojoj je, izmedu
ostalog, navedeno kako uhićenje predstavlja „nastavak
antibosanske politike i pokušaja izjednačavanja agresora
i žrtve".
Takoder se ističe kako je „dug
svih u Bosni i Hercegovini da
osudi čin lišenja slobode ratnog zapovjednika 5. korpusa

Armije RBiH, zapovjednika
Zajedničke komande Vojske
Federacije BiH i dijela ratnog
zapovjednog kadra 5. korpusa,
koji su dali nemjerljiv doprinos
u obrambeno-oslobodilačkom
ratu"

teljstvaBiHiSIPA-e.
„Drago mije dase Tužiteljstvo BiH konačno počelo baviti i slučajevima umiješanosti u
ratne zločine bivših bošnjačkih
generala, budući da žrtve i njihovi potomci u ovom slučaju čekaju pravdu više od 22 godine",
kazaoje Ivanić.
Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije obitelji zarobljenih i pogi-

nulih boraca i nestalih civila
u izjavi za Srnu pozdravio je
uhićenje, kazavši kako je optužnica protiv Atifa Dudakovića davno pripremljena i da ju
samo treba aktivirati.
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Predsjedavajući

IVijećaministara

BiH Denis Zvizdić

kazao je kako uhićenje Dudaokovića
i njegovih suboraca
neprihvatljivpokušaj
ponižavanjapripadnika 5. korpusa
ArmijeRBIH

|

