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Неџад Хасић ухапшен 24

године након убиства
четворице Срба код Сребренице

Бјегунцу
помагали
Орићеви

људи

ПИШУ: НЕБОЈША ТОМАШЕВИЋ
п1ота5еУ1с@§1а53грзке.сот

ДАРКО МОМИЋ
с1агко.тотЈс@§1а$5гр5ке.сот

СРЕБРЕНИК ■ Неџад
Хасић звани Џевад и Џе-
ри из Сребренице, који
је ухапшен јуче након

24 година скривања
због убиства четворице
Срба код Сребренице,
имао је заштиту људи

ратног команданта тзв.

Армије БиХ оптужива-

ног за ратне злочине
Насера Орића, који су му

помагали у скривању и

избјегавању одласка у

затвор, сазнаје "Глас

Српске".
Хасића, који је за тај

злочин осуђен на 20 годи-
на затвора, ухапсили су

јуче припадници Агенци-
је за истраге и заштљ

ту [СИПА) у мјесту

Тиња код Сребре- 4
ника. Према нашим

сазнањима, током

хапшења мјештани

поменутог насеља

покушали су да оме-

ту припаднике СИПА

да њихов комшија не би
био ухапшен. Они су се

били окупили у већем

броју испрсд љсговс кућс.

СИПА је, не наводећи
име ухапшеног, саопшти-

ла да је Хасић ухапшен на

основу међународне по-

тјернице Интерпола. Ис-

такли су да је претресен
објекат који користи

осумњичени и да је нађе-

но оружје.

- Заплијењене су дви-
је аутоматске пушке, 1ш-

луаутоматска пушка,
карабин, малокалибарска
пушка, три пиштоља, оп-

тика за снајпер. Пронађе-
но је и десет спремника за

муницију и већа количи-

на муниције различитог
калибара - саопштила је
СИПА и додала да ће ухап-

шени бити предат надле-

Хасић је у мају 1996. године

заједно са Самиром
Авдићем из Братунца,

Ахмом Харбашом и
Бехудином Хусићем из

Сребренице убио четири српска
цивила у мјесгу Крушев

'

До код Сребренице

жном органу.
Истакли су да је хап-

шење изведено у сарадњи

са МУП-ом Републике
Српске и МУП-ом Тузлан-

ског кантона. Према на-

шим сазнањима

информацију о мјесту

скривања убице открили

су припадници МУП-а РС.
Постојала је информација
да ће Хасић приликом

хапшења да пружи отпор,
али до тога није дошло.
Хасић је 2. маја 1996. го-

дине заједно са Самиром
Авдићем из Братунца, Ах-

мом Харбашом и Бехуди-

ном Хусићем из

Сребренице убио четири

српска цивила у мјесту

Крушев До код Сребрени-
це

Усмртили суЂорђа Пе-

тровића, Николу Модра-
ковића, Момчила

Ристановића и Влајка Зе-
кића. Због овог злочина

суђено им је у Окружном

суду у Бијељини, гдје су
добили укупно 60 година
затвора. Хасић је осуђен
на 20 година робије. На-

кон првостепене пресуде

су побјегли па је издата
међународна потјерница

за њима и одређен при-

твор. Авдић је ухапшен
2007. године у САД и ис-

поручен у БиХ. Поновље-

но му је суђење у

Окружном суду у Бијељи-

ни те је правоснажно осу-
ђен на пет година
затвора, а казну је издр-

жао у КПЗ Бијељина и

КПЗ Фоча. Харбаш се крио
у Швајцарској у Лугану те

је на основу информација
полиције Српске био ухап-

шен 2. децембра 2005. го-

дине, али није изручен из

непознатих разлога.

ОСУђЕН НА 20
ГОДИНА ЗАТВОРА

МИРНО
живио
УТИЊИ

Према нашим инфор-
мацијама припадници
Полицијске управе
Тузла и станицеу
Сребренику знали су
да се Неџад Хасић

налази у мјесту Тиња,
заселак Старо Село,
општина Сребреник,

али никада нисуже-

љели да га ухапсе.
- Он је у том селу жи-

вио заједно са супру-

гом Џевом и петоро

дјеце. Поједини при-

падници тамошње по-
лиције су са њим врло

често виђани да сједе

у угоститељским објек-

тима на подручју
г ребреника -

рекаоје из-
вор близак

истрази.

г \< чааг
ОРЈОЈЏД
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