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РС

поднијеле су

кривичну пријаву против

Дудаковића за

ратне зло
чине над Србима, али он
је до данас на слободи.
МУП РС је у неколико
наврата допуњавао ту
пријаву. Тлас Српске" у
октобру прошле године
објавио је да је опћ/жница против Дудаковића
одавно завршена и да
садржи осам тачака, да
је документована доказима о злочинима и изјавама свједока, али да је
столирана.

31 РА претреса
Дудаковићеве људе
Претресени објекти команданта 501 . бригаде Петог корпуса Сенада Шаргановипа, те припадника
специјалне јединице тог корпуса Зијада Кадића званог Апица и Ј. Шарана. За Ф. X. се вјерује да посједује
много доказног материјала у вези са Петим корпусом, рекао извор близак истрази
ПНШЕ: ГОРАН М АУН АГА
д .таипада@д1аззг рзке.сот

САРАЈЕВО, БИХАЋ
Прииадници Држаине аген-

-

ције за истраге и заштиту
(81РА) претресли су јуче на
подручју Унско-санског кантопа стамбепе објекте, службсПС II ПОСПОВПС ПрОСТОрПЈС
којс користс чстири лица, а
како Тлас Српскс" сазнајс,
ради се о ирииадницима
бишиег Пегог корнуса Армије РБиХ, којима је командовао Атиф Дудаковић.

Извор Тласа Српске"
близак истрази рекао је да је
претресено девет локапија у
оквиру предмета "Дудаковић и
други".
Ријеч јс о команданту

-

501. бригаде Петог корпуса
Сенаду Шаргановићу те припаднипима специјалне јединице тог корпуса Зијаду Кадићу
званом Апипа и Ј. Шарану. Ф.
X. је лице за које се вјерује да
поеједује много доказног, писаног материјала и видео-записа
у вези са Петим
корпусом - рекао је извор близак истрази.
81РА је јуче саопштила да
су претресене просторије које
користе особе са иницијалима
Ј. Ш, С. Ш, 3. К. и Ф. X. и то
у сврху проналажења документације која може послужиш за идентификацију и
проналажење починилаца
кривичног дјела.
У Тужилаш ту БиХ навс-

ли су да те особе немају статус осумњичених, јер у наведе-

ном предмету још није
донессна наредба о спровођсњу ие_рагс против њих, 1с
да се ради о лицима код којих
би се могли налазити материјали и докази потребни за ис■|рагу.

ЛВИ ПРИПАДНИЦИ
КОРПУСА
ЈОШ НИСУ
1Г
ОСУМЊИЧЕНИ

-

Прарсеи се спроводс по
налогу Тужилаштва БиХ и на
основу наредбе Суда БиХ, а
истрага у овом предмету биће
нааављена надсли су из Ту-

-

жилаштва БиХ.

Прсдмет на којсм ради Тужилаштво БиХ односи сс на
ратне злочинс почињснс над
жргвама српскс националност на подручју Босанскс Крупе гоком 1995. и 1996. годинс.
Ис [рага јс у раној фази.
Шаргановић сс наводи
као осумњичени за ратне зточинс у извјсшгају Минисгарства унутрашњих послова РС
против муцахединског вође из
западне БиХ Теуфика ал Харбија. ТВ станипе у РС емитовале су снимак на коме се
види да је Ал Харби у септембру 1995. године убио заробљеног заставника ВРС
Раду Рогића из Санског Моста.

Кадићсво имс навсдсно је
у допуни нарсдбе о спровођсњу исфаге злочина над Србима на подручју Крајине у
току 1994. и 1995. године против 22 лица, коју је Тужилаштво БиХ издало 29. септембра
2007. године.
Докази о ратним злочинима Пстог корпуса Армијс
РБиХ пронађени су и гоком
ексхумације осам гијела српских војника у круту касарне
"Адил Бешић" у Бихаћу. Убијенима су руке биле везане
бодљикавом жицом. Докази
за ратне злочине које је починио Дудаковић су и видеоснимци на којима он наређује
ликвидацију заробљеника и
паљсњс српских ссла.

