
1УЈАЊИ.НАЛ0МДКБИЈЕЉИНЕУХАШНРНД ЧГГКПРИИДГРБД ППШЦОШНД ?д рдтиЕгппииис ј

I г г— ----—- — —.' —^. .-.__._...-._..____.__.__. . -_■•■_•<*■ >■■_!■■-«■ __гва^~«г-*_г ■■■■~~^Ж1 1№11П -^П I П1 11к -^#1^ 1П11кИнспектору аавили лисице
I Под исшраЈом да суучесшвовали узлосшављању бошњачкиЈиивила

БШЕЉИНА - По налогу ту-
жиоца из Посебног одсека
за ратне злочине, полицај-
ци СИПА су јуче рано ују-
тру, на подручју Бијељине
и околине, ухапсили четво-
рицу Срба, осумњичених
за наводне ратне злочине,
међу којима је и активни

инспектор Обавештајно-
безбедносне агенције ОСА
БиХ, рекао је за "Новости"
Борис Грубешић, портпа-
рол Тужилаштва БиХ.

Како сазнајемо, ухапше-
ни су Зоран Богдановић,
рођен 1960. године у Ту-
зли, службеник у инсти-

туцијама Брчко дистрикта
БиХ, Милан Ђокић звани
Мићо, рођен 1950. у Чели-
ћу, Љубиша Икић, рођен
1952. године у Патковачи

и Бијељинац Бранислав
Тришић звани Бране, ин-
спектор ОСА БиХ, рођен
1961. године, сви настање-

ни у Бијељини.
Ухапшени инспектор

је, после рада у полицији,
био један од угледнијих
инспектора Националне
безбедности Републике
Српске, а у ОСА је прешао
пошто су ентитетске тајне
службе укинуте и интегри-

сане на ниво БиХ.
Упоредо са хапшењем,

претресене су и зграде на
двелокације.- Осумњичени су под ис-
трагом Посебног одсека за
ратне злочине и сумњиче
се да су од 1992. до 1994.
године, у својству при-

падника и старешинског
кадра МУП РС, ЦЈБ Бије-
љина - Станице милиције
Јања, учествовали у ши-
роком и систематичном
нападу усмереном против
бошњачког становништва
на подручју Јања и окол-
них места - рекао нам је

Грубешић. - Осумњичени
су за незаконита затвара-
ња, претресе и хапшења
цивилног бошњачког ста-
новништва. Незаконито
привођене жртве су том
приликом мучене, злоста-
вљане и премлаћиване,
наношене су им тешке те-

лесне повреде,
три особе су
од последица
злостављања
смртно страда-
ле, а већи број
жртава претр-
пео је физичке
и психичке по-
вреде које су
оставиле трај-
не последице
на здравље жр-
тава.

Четворица ухапшених су
под истрагом, да су лично
и директно, сами и са дру-
гим особама, учествовали
у незаконитим привођењи-
ма, затварањима, премла-
ћивањима и злосгавл>а-
њима цивила бошњачке
националности. ■ В.М.

| Л0Г0Р "БДТКОВИЋ" ]
- УСЛЕД прогона становништва, свакедневним одвођењем, при-
тварањем, мучењем и злостављањем, стварана је атмосфера
сталног страха за живот и сигурност бошњачког стаиовништва,
чиме је бошњачко становништво било принуђено да напусти
подручје Јање, плаћањем новчаних износа припадиицима ВРС
за прелазак према територији под контролом Армије БиХ, или
преласка у Србију, а с тановништво које је остало у Јањи одвође-
но је на принудне радове, у логор "Батковић", или су коришћени
као живи штит у борбама на Мајевици - кажу у Тужилаштву БиХ.


