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Zbog ratnog zlocina
devet uhićenih, među
njima i bivši policajci

A.Z./VLM

Agencija za istrage i zaštitu
(SIPA) BiH uhitilaje jučer
ujutro ukupno devet osoba
osumnjičenih za ratne zlo-
čine. Iz Tužiteljstva BiH je
priopćeno da je na područ-
ju Kotor Varoša uhićeno
sedam osumnjičenih, a u
Bileći dvojica. Novinari su
saznali da su uhićeni bivši
pripadnici policije. Potvrđe-
no im je da su u Banjoj Luci
i Kotor Varošu uhićeni bivši
zapovjednici Policijske po-
staje u Kotor Varošu Savo
Tepić i Dragutin Bojić, te
bivši policajci Rajko Škorić,
Radenko Keverović, Duško
Vujičić i Duško Maksimovi-
ću. Nezavisnim je također
potvrđeno da je tijekom ak-
cije u K. Varošu pretresena
i Policijska post^ja odakle
su inspektori SIPA-e izuze-
li dokumentaciju iz ratnog
razdoblja s ciljem pronala-
ska materijalnih dokaza za
buđući kazneni postupak.
U akciji je uhićen i Ilija Ku-

rusic, nekadasnji pripadnik
Vojske RS. SIPA je u Trebi-
nju uhitila Miroslava Duku,
ratnog zapovjednika Spe-
cijalne jedinice policije her-
cegovačkog korpusa Vojske
RS. Uhićeni Duka bio je ti-
jekom rata i zamjenik na-
čelnik Centra javne sigur-
nosti u Trebinju. U Bileći je
uhićen Goran Vujovic, ratni
zapovjednik Policijske po-
staje u ovom gradu. Sedam

osoba uhićeno je na po-
dručju Banja Luke i Kotor
Varoša. Pripadnici Agenci-
je za istrage i zaštitu SIPA
BiH, po nalogu Tužiteljstva
BiH, uhitili su na području
Banje Luke i K. Varoša se-
dam osoba osumnjičenih za
ratne zločine. Ove osobe su
pod istragom Tužiteljstva
BiH, a osumnjičene su da
su od svibnja do kraja 1992.
godine, u okviru širokog i
sustavnog napada usmje-
renog na stanovništvo
bošnjačke i hrvatske naci-
onalnosti, počinili kazneno
djelo zloćin protiv čovječ-
nosti, navodi se u priopće-
nju Tužiteljstva BiH. Oni
su osumnjičeni da su kao
policijski službenici i ruko-
voditelji zajedno sa policij-
skim snagama sudjelovali
u, kako se navodi, progonu
stanovništva bošnjačke i
hrvatske nacionalnosti iz
Kotor Varoša i okolnih mje-
sta, te na taj način počinili
progon oko stotinu osoba.
Nakon progona, žrtve su
bile nezakonito zatvorene
u zatvorima i objektima za
zatvaranje u Kotor Varošu,
gdje su mučene i zlostav-
ljane na različite načine, a
kao posljedica mučenja,
premlaćivanja i zlostavlja-
nja, kod više njih nastupila
je smrt, dodaje se u priop-
ćenju.
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