
У ТУЗЛИ И САПНИ УХАПШЕНА СЕДМОРИЦА ПРИПАДНИКА ТЗВ.АРМИЈЕ БиХ ЗБОГ СУМЊЕ ДА СУ ПОЧИНИЛИ РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

МУЧИЛИ И УБИЛИ 20 СРБА?
Тереше их да суучесшвовали у наиаду на цивиле и збоЈ свиреиосши над заробљеницима

Агенција за истра-
ге и заштиту БиХ
(СИПА) ухапсила је

у Тузли и Сапни седам не-
кадашњих припадника тзв.
Армије БиХ због сумње да
су учествовали у ратним
злочинима у околини Звор-
ника, у којима је убијено
20 српских цивила и заро-
бљеника.

Како је потврђено, ухап-
шени су Шемсудин Муми-
новић (58), Цемо Гаљић
(57), Вамил Ахметовић
(55), Расим Омеровић
(52), Асим Алић (61), Фа-
дил Мујић (72) и Исмет
Мемић (50).

Портпарол СИПА Лука
Миладиновић каже да се

осумњиченима на терет
стављају злочини почиње-
ни од 8. октобра 1992. до
6. јула 1994. године на по-
дручју Зворника и Сапне.

- У сарадњи са МУП Ре-
публике Српске и Тузлан-

ског кантона ухапшено је
седам особа због сумње да
су починили ратни злочин

над цивилима и заробље-

ницима српске национал-

ности - рекао је Милади-
новић.

Адиса Карачић, сарад-

ник за информисање Ту-
жилаштва БиХ, каже да су
осумњичени под истрагом
да су приликом напада на

села у околини Зворника
починили ратни злочин
над цивилима, као и зло-
чине над ратним заробље-

ницима. Појашњава да су
ти злочини резултирали
убиством 20 жртава српске
националности.

- Осумњичени су као

припадници Територијал-
не одбране и тзв. Армије
БиХ, учествовали у ши-

роком и систематичном

нападу на цивилно станов-
ништво српске национал-
ности на подручју Зворни-
ка и околине. Терете се да
су учествовали у убистви-

ма, мучењу, односно на-
мерном наношењу снажног

физичког или душевног бо-

ла, те повредама физичког
интегритета или здравља
цивилном становништву -

рекла је Карачићева.
После криминалистичке

обраде осумњичени ће у
законском року бити пре-
дати Тужилаштву БиХ на

даље поступање. Очекује
се да ће у року од 24 сата
поступајући тужилац испи-

тати осумњичене и донети
одлуку о предлогу за при-
твор.

У Тужилаштву БиХ и СИ-
ПА нису желели да откри-
вају више информација о

истрази, као ни податке о
жртвама. ■ О.МАТАВУЉ

ОСУМЊИЧЕНИ
за злочине од
8. октобра 1992.

до 6. јула 1994.

8ИШБ ОДВ03ЕНШ НАПАДА
КАКО сазнају "Новости", злочини, за које је ухапшена седморка осум-
њичена, почињени су у селима Пантићи, Бошковићи и Засеок. Радило
се о више одвојених напада, а истражују се и околнош гранатирања
града Зворника од стране припадника тзв. Армије БиХ.
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četvrtakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 11

Površina: 290 cm2 1 / 1


