
У ДОБОЈСКОМ И ТЕСЛИћКОМ КРАЈУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПРИВЕДЕНО 13 ОСОБА

Хапшење са одложеним дејством
ПО налогу Тужилаштва

БиХ, јуче ујутро ухапшено
је 13 особа, у добојском и
теслићком крају, који су
осумњичени за ратне зло-
чине, потврдио је за „Но-
вости" Борис Грубешић,
портпарол Тужилаштва
БиХ.

Ухапшени су, како са-
знају „Новости", Андрија
Бјелошевић(бО), који је,
после рата био и начелник
полиције у Брчком,затим
Милан Савић (62), Душан
Кузмановић (59), Предраг
Маркочевић (57), Милин-
ко Ђукић (50), Мирослав
Пијуновић (58), Добривој
Булибрк (58), Драган Ма-
ријановић (43), Дарио
Славуљица (48), Предраг
Суботић (42), Витомир
Девић (47), и Зоран Шљу-
ка (57). Они су, како каже
Грубешић, осумњичени за
ратне злочине и злочине
против човечности почи-
њене 1992. године, на по-
дручју Добоја и Теслића.- Међу ухапешнима има

бивших високих функцио-
нера у полицији у време
рата, као и припадника је-
динице „Миће" из Тесли-
ћа - истиче Грубешић.

Изненадна хапшења Ср-
ба у БиХ све су учесталија,
а разлога да стрепе, кажу
адвокати, имају сви који
су носили униформу Вој-
ске Републике Српске.

- Свако ко је био у рату
деведесетих година може
бити ухапшен, а тек онда
ће му се доказивати да ли
је крив или није - каже за
„Новости" адвокат Милан
Вујин, који је први бранио
хашке осуђенике.

Он упозорава да инсти-

туциЈе БиХ, попут суда у
Хагу, прво ухапсе, па онда
прикупљаЈу доказе.

Вујин истиче да је ратни
злочин кривично дело ко-
је не застарева, па они ко-
ји су га починили могу би-
ти ухапшени било када,
уколико се прикупе дока-
зи против њих.- Али, питање је квали-

тета доказа који су у међу-
времену прикупљени - ис-
тиче Вујин.

Да је реч о сејању страха
међу Србима који су били
у Војсци РС, сматра и
Пантелија Бургуз, пред-
седник Борачке организа-
ције РС.

- Ствара се амбиЈент у
коме се губи поверење у
институције - оцењује
Бургуз за „Новости".

Он наводи да су припад-
ници СИПА већ неколико
месеци били у контакту са
Србима који су ухапшени,
да су са њима разговара-
ли, те да су ти Срби били
спремни да сарађују.- Без обзира не све то,
они су похапшени на нај-
бруталнији начин, поли-
ција им је у раним јутар-
њим сатима са фантомка-
ма упала у куће и похап-
сила их - каже Бургуз. ■

В. М. - Љ. Б.

УЗ КООРДИНАЦИЈУ тужилаца из Посебног одсека за ратне злочи-
не Тужилаштва БиХ, хапшење је обавило више десетина при-
падника СИПА. У акцији су учепвовали и припадници полиције
МУП РС и Федерације БиХ. Адвокат Бранислав Тапушковић каже
да вероватно постоје одређени докази против ухапшених осо-
ба, с обзиром на то да је у хапшењу учествовала и полиција РС,
и то на својој територији.


