
НА ПОДРУЧЈУ ВЛАСЕНИЦЕ И ХАН ПИЈЕСКА ПРИВЕДЕНИ БИВШИ ВОЈНИЦИ ВОЈСКЕ РС

Оишужени Миле Косорић, Раде Гарић и Момчило Тешић

ПРИПАДНИЦИ Сипе
јуче су по наредби
Тужилаштва БиХ,

на подручју Хан Пијеска
и Власенице ухапсили три
особе. Ухапшени су рат-
ни командант Власеничке
бригаде Војске РС Миле
Косорић (64), командант
интервентног вода у тој
бригади Раде Гарић (43)
и бивши војни полицајац
Момчило Тешић (54).- Осумњичени су под
истрагом због ратног
злочина и помагања у ге-
ноциду - рекао је Борис
Грубешић, портпарол Ту-
жилаштва БиХ. - Ради се
о истрази везаној за дога-

ђаје у месту Луке код Вла-
сенице, који се односе на
присилно издвајање циви-
ла из конвоја који су на-
пуштали заштићену зону
након пада Сребренице,
у јулу 1995. и затварање
цивила у школи одакле
су одведени на локалитет
Мршића и Јаровља, где су
убијени.

Председник Општинске
борачке организације у
Власеници Споменко Сто-
јишић изЈавио је, поводом
хапшења која су изврши-
ли припадници Сипе на
подручју Власенице, да ће
та организација настојати
да помогне свим борцима
РС оптуженим пред Тужи-
лаштвом БиХ за наводне

ратне злочине и њиховим
породицама.

Коментаришући хапше-

ња некадашњих припадни-
ка Војске РС, Стојишић је
рекао да је био очевидац

упада припадника Сипе у
породичну кућу Радета Га-
рића у власеничкој месној
заједници Грабовица.

- Раде ми је комшија и
тај призор сам гледао са
терасе. Као председник
Борачке организације сам
запрепашћен. Не могу да
схватим шта се дешава са
Сипом. Упадају људима у
куће у јутарњим часовима
- рекао је Стојишић.

Стојишић је рекао да је
информисан и о хапше-
њу Милета Косорића, који
живи на подручју општи-
не Хан Пијесак, и бившег
војног полицајца Момчила
Тешића из власеничке ме-
сне заједнице Доњи Залу-
ковик. ■ С.М. -В.М.

I БИЛО ОЧЕКИВАНО |
ГЕНЕРАЛ Миломир Савчић, пред-
седник Борачке организације
РС каже да је хапшење Срба за
наводне ране злочине колико
данас било очекивано, пошто су
претходног дана, на Светог Ни-
колу, хапшени Бошњаци осум-
њичени за злочине над српским
цивилима у Чемерну.
- Ето, Србе нису хапсили на Ни-
кољдан, али су почели на други
дан тог великог православног
празника, као одговор на хап-
шење за Чемерно - каже Савчић.

■ ■ Комшије заиреиашћене иризором
Ј Ј хапшења и посШупањем Сипе

I ДОСТУПНИ ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА |
СПОМЕНКО Стојишић (на слици) је додао да
тренутно не располаже информацијама за
шта су ухапшени оптужени, и није у при-
лици ни да коментарише оптужницу, али
да забрињава начин на који се поступа са
српским борцима.- Гарић је пре десетак дана ишао са својим
адвокатом у Сарајево да да изјаву и увек је
био доступан правосудним органима, па не
разумем чему овакво поступање припад-
ника Сипе - рекао је Стојишић.
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ТРИ СРБИНА ЗБОГ
РАТНОГ ЗЛОЧИНА!
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četvrtakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 23

Površina: 331 cm2 1 / 1


