
ЗБОГ ЗЛОЧИНА У САРАЈЕВУ "ПАЛИ" ПРИПАДНИЦИ 4. БРИГАДЕ ТЗВ. АРМИЈЕ БиХ

ПОЛИЦИЈСКИ слу
жбеници СИПА

ухапсили су петори-

цу некадашњих припадни-
ка такозване Армије БиХ
због сумње да су починили
ратни злочин над српским
цивилима и заробљеници-
ма у Сарајеву, у периоду од

1992. до 1994. године.

Према незваничним ин-
формацијама, ухапшени
су Вахид Алађуз, Се-

над Гаџо, Незир
Аган, Мујо Ва-

треш и Суљо
Хебиб. Ради
се о припад-

ницима 4.
моторизо- РУУ Основној
ване бригаде школи "Алекса

тзв. Армије Шантић" и затво-
БиХ, које Тужи- - ру у недовршеној
лаштво БиХ тере- Борис Грубешић

ЗГ р ади у близини не-
ти за убиство најмање бодера у Храсници.

осам цивила и незаконито - Оптужени се терете за
затварање и мучење више убиства најмање осам за-
од 100 жртава. робљених цивила, а међу

Борис Грубешић, порт-
парол Тужилаштва БиХ

каже да се истрага против

петорице ухапшених од-

носи на злочине над циви-

лима српске национално-

сти са подручја Храснице

Бутмира и Соколовић Ко-
лоније, који су били неза-
конито затворени у лого-

осумњиченима су и ди-

ректни извршиоци убиста-
ва - рекао је Грубешић.

Он каже да прикупљени
докази указују да су осум-
њичени одговорни за зло-
чине почињене над више
од 100 жртава.

- То се односи на неза-

конито затварање, мучење,
злостављање на изузетно
понижавајуће начине, те-
рање на присилан рад, као
и наношење телесних и ду-
шевних повреда, које су на
оштећене жртве оставиле
трајне и тешке последице -

истакао је Грубешић.
Додао је да је током ис-

траге остварена значајна

сарадња са полицијским
агенцијама и институција-
ма БиХ, као и са правосуд-
ним институцијама Србије,
с обзиром на то да се део

оштећених налази изван
БиХ.

- Након што испита

осумњичене, поступајући
тужилац, донеће одлуку
о даљим активностима у

предмету - нагласио је Гру-
бешић.

Према писању РТРС, ме-
ђу убијеним цивилима су
Радомир Драшковић, Бор-
ко Стојановић, Радомир
Милутиновић, Достимир
Николић, Гојко Стјепано-
вић, Секула Мандић, Ви-

томир Васовић и Максим
Шојић. ■ 0. МАТАВУЉ

ЈЕЛЕНА Миовчић, порпарол СИПА, каже да су осумњичени спроведе-
ни на криминалистичку обраду, након које ће бити предати у надле-
жностТужилаштва БиХ.

- Постоји основана сумња да су ухапшени починили кривична дела
злочин против цивилног становништва и злочин против ратних заро-
бљеника - рекла је Миовчићева.

КРИМИНАЛИСТИЧКА ОБРАДА
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srijedaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 19

Površina: 300 cm2 1 / 1


