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Ratni zločin u Ilijašu

Najmlađa žrtva imala je 16, najstarija 80 godina...
Uhićeno je šest zapovjednika
Teritorijalne obrane i Armije
RBiH osumnjičenih za
ubojstvo najmanje 30 osoba
10. lipnja 1992. u Ilijašu
Zeljko Andnjanic
zeliko.andri|anic(a)vecernii.net
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Pretproslog tjedna zbog ratnih
zločina na području Konjica uhićeno je 13 pripadnika Armije BiH,
medu kojima se ističe Šefko Nikšić, stric Nermina Nikšića, prvog
čovjekaSDP-aBiH.
Zatim je prošlog tjedna u Bihaću,
zbog ubojstva generala HVO-a
Vlade Šantića, uhićen Fikret Abdić Tigar i četvero pripadnika Armije BiH, pa onda su ekspresno
pušteni u još jednom igrokazu
za bh. javnost, jer kako drukčije
objasniti spektakl oko uhićenja
pa puštanje na slobodu u samo
24 sata što je naredio Županijski sud u Bihaću. Ovog tjedna,
pak, nastupilo je novo uhićenje.
Jučer su policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu
(SIPA), postupajući po naredbi
Tužiteljstva BiH na području
općina Kakanj i Ilijaš, uhitili šest

osoba zbog ratnog zlocina. Radi
se o nekadašnjim pripadnicima
Teritorijalne obrane i Armije
RBiH, osumnjičenima za ratni
zločin nad najmanje 30 žrtava
srpske nacionalnosti na području Ilijaša 10. lipnja 1992. godine.
Tužiteljstvo BiH priopćilo je da
je uhićen 57-godišnji Teufik Turudić, 53-godišnji Mirsad Bešlija,
55-godišnjiNusretBešlija,49-godišnji Mirzet Bešlija, 57-godišnji
Hamdija Spahić i 58-godišnji
Senad Sikira. Svi uhićeni podrijetlom su s područja općina
Kakanj i Ilijaš. Osumnjičeni su
pod istragom da su u svojstvu
zapovjednika i pripadnika struktura Teritorijalne obrane i Armije
RBiH iz Kaknja, Ilijaša i Breze 10.
lipnja 1992. godine sudjelovali u
napadu na selo Čemerno, općina
Ilijaš, nastanjeno stanovništvom
srpske nacionalnosti.
Tijekom napadapočinjen je ratni
zločin u kojem je ubijeno oko 30
osoba srpske nacionalnosti, oba
spola, medu kojima je najmlada
žrtva imala 16, a najstarija više od
80 godina, a medu kojima je bilo i
oko 10 žena. Zločin u Čemernom
predstavlja jedan od najtežih

zločina nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Ilijaša i
okoline. Radi se o više težih kaznenih djela, a uhićeni su privedeni u službene prostorije SIPA-e.
Daljnji postupak nad njima vršit
će Tužiteljstvo BiH.
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