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УАКЦИЈИ припадника
Агенције за истраге и
заштиту, а по налогу

тужиоца из Посебног од-
сека за ратне злочине, јуче
рано ујутру на подручју
Приједора и околине ухап-
шена су осморица Срба,
рекао нам је мр Борис Гру-
бешић, портпарол Тужила-
штва БиХ.

Како "Новости" сазнају,
ухапшени су Слободан Та-
рањац из Приједора, као и
његови суграђани Миодраг
Глушац, Ранко Бабић, Ма-
ринко Праштало, Здравко
Панић, Триво Вукић, Ми-
лан Вукић и Ранко Доше-
новић из Санског Моста.

На више локација које
користе осумњичени извр-
шени су претреси.- Осумњичени су под ис-
трагом и терете се да су за
време рата, у широком и
сисгематичном нападу вој-

ске, полициЈе и паравојних
формација, усмерених на
цивилно становништво бо-
шњачке и хрватске нацио-
налности на подручју При-
једора и околине, починили
кривично дело злочин про-

тив човечности - каже Гру-
бешић. - Они се терете да
су као припадници Кризног
штаба, војске и полиције,
крајем априла 1992. годи-
не, учествовали у незакони-
том заробљавању око 120

мушкараца, међу којима је
било и 15 малолетних осо-
ба, на подручју места Миска
Глава, који су након тога од-
ведени у дом културе, као и
на оближњи стадион, где су
три дана мучени и злоста-
вљани. Током заточења, из-
двојено је и убијено између
10 и 15 заточеника, а остали

су одведени на локалитет
Љубије, где су убијени хици-
ма из ватреног оружја.

По Грубешићевим речима

"само неколико жртавауспе-
ло је да преживи стрељање и
њихова сведочења била су од
кључне важносги за расве-
тљавање овог злочина".- Након рата, убијени су
пронађени и ексхумирани
у масовним гробницама на
локалитету Редак I и Редак
II, а 10 тела пронађено је на
локалитету Хозића Камен
ове године - истиче Грубе-
шић. ■ В.МИТРИЋ

Г.ВИЛА

[ ПРИТВОРИЛИМЕРЕЗДБРДНЕ ]
ПОСЛЕ хапимња, полицајци СИПА осумњичене су предали посту-
пајућем тужиоцу, шји ће их испитати и након тога доиетм одлуку
о покретању предлога за одређивање притвора или мера забране.
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sredaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 28

Površina: 238 cm2 1 / 1


