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Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je u
četvrtak u Bruxellesu da je nekoliko osoba uhićeno zbog ratnih zločina
na području Vukovara, ali da s detaljima nije upoznat.
"Kao ministar ne znam niti mogu znati detalje, ali ono što mogu
potvrditi jest da je nekoliko osoba danas uhićeno zbog ratnih zločina
i u ovom trenutku se provode kriminilistička istraživanja i pretrage i
u ovom trenutku ne mogu više ništa o tome reći", rekao je Božinović,
koji u Bruxellesu sudjeluje na sastanku ministara unutarnjih poslova
EU-a.
Glasnogovornica MUP-a Marina Mandić potvrdila je Hini da je u tijeku
kriminalističko istraživanje koje provode policijski službenici radne
skupine Ravnateljstva policije, a vezano uz ratni zločin počinjen
1991. godine na području Vukovara. Dodala je da je kriminalističkim
istraživanjem obuhvaćeno više osoba i da će o detaljima moći govoriti
po dovršetku istraživanja.
Zbog sumnje da su tijekom 1991. godine počinili ratni zločin u
Vukovaru, policija je po pisanju medija pokrenula kriminalističko
istraživanje nad pet osoba srpske nacionalnosti s područja Vukovara
koji su u četvrtak u ranim jutarnjim satima iz svojih domova odvedeni
na obavijesne razgovore.
Ministar Božinović je istaknuo kako želi podsjetiti da je glavni
ravnatelj policije u veljači ove godine "prije nego što su se dogodili
neki procesi i prosvjedi u Hrvatskoj osnovao radnu skupinu koja se
počela intenzivnije baviti istraživanjem ratnih zločina na području
Vukovara, koja je do sada podnijela tri kaznene prijave te za zločine
na Ovčari za četiri kaznena djela".
"Riječ je o skupini koja radi vrlo ozbiljno, vrlo temeljito. Kao što
znate kriminalistička istraživanja ratniz zločina pogotovo nakon 27
godina nisu jednostavna. Ona su vrlo kompleksna i bilo bi puno bolje
da su s tim istragama krenulo ranije. Ova Vlada i ovaj sastav
ministarstva unutarnjih poslova to je počeo raditi od trenutka kada je
dobio mandat za vođenje ministarstva, rezultati se vide i mi
nastavljamo tim putem", rekao je ministar Božinović.
(Hina)
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