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"Нисам наредио ниједан напад на Дубровник и немам флека на души. Ниједан цивил није
могао утицати на наређења ЈНА и то Хаг зна! Ја сам вршио своје цивилне послове на
које сам јако поносан." - категоричан је био Божидар Вучуревић када смо га замолили да
прокоментарише за „Новости“ оптужницу која је против њега подигнута у Дубровнику за
наводне ратне злочине против цивилног становништва. Оценио је чистом небулозом,
нагласивши да располаже бројном документацијом која само њих може оптужити.

  

- Не могу ме убити, а судити ми неће јер то није мој суд нити хајем за то. Уосталом,
никада нисам био, председник ратног председништва иако сам по службеној дужности,
као председник САО Херцеговине, требало да будем - додао је Вучуревић истичући да
га је Хашки трибунал ослободио сваке оптужнице.

  

А са његовим истражитељима разговарао је у два наврата у Београду.

  

- Одазвао сам се на њихов позив и отишао "наоружан" сачуваним документима које сам
им показао. Одговорио сам им на 260 питања и нису нашли ништа што ме терети. Истина
је да сам спасао хиљаде Хрвата и Бошњака. Имам за то писане доказе.

  

Хапшење Божидара Вучуревића, ратног градоначелника Требиња, шокирало је готово
све његове пријатеље и познанике на левој обали Дрине, нарочито саборце из Српске
демократске странке, чији је један од оснивача и највиђенијих активиста био у минулих
20 година. Ово, како смо могли чити, утолико пре јер је "небројено пута, без икаквих
проблема, ишао, не само у Србију, већ и у Црну Гору". Због свега тога, у уторак је у
Требињу одржан протестни митинг под слоганом „слобода за Вучуревића“ који је окупио
велики број мештана.

  

Вучуревић је, како сазнајемо, био позван да буде гост на Изборној скупштини СДС, која
је одржана минулог викенда, на којој је требало да говори о историјату те странке.
Божидар је, према речима Гојка Кличковића, његовог саборца и пријатеља, иначе
бившег премијера РС, из времена власти др Радована Караџића, "изразио жаљење што
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не може да дође, јер је раније био позван на песничку манифестацију у Бачку, која је
традиционалног карактера и на коју иде сваке године".

  

- Оптужница из Хрватске је провидна и политички мотивисана, па је најреалније и једино
праведно да буде пуштен, што пре, на слободу - каже Кличковић. - Е, ако узмем у обзир
своје искуство, да сам годину дана био у екстрадиционом притвору у Београду, па још
три године у притвору у Сарајеву, а потом ослобођен, онда је тешко било шта
прогнозирати.

  

Кличковић подсећа да је и њему, као челнику Босанске Крупе, стављан на душу ратни
злочин, "али је, истина, после много мука и патњи које је преживео, дочекао да се
оптужница Тужилаштва БиХ распрши као мехурићи сапунице". Он каже да не би смело
да се догоди да и Вучуревић или било ко од председника општина, из тог периода,
прође његову, како каже, "невиђену голготу".

  

- Председници општина, доказано је на мом суђењу, нису имали никакву командну
одговорност, већ су имали само део логистичке улоге - прецизира Кличковић. - Ту нема
места за одговорност, а ужасава чињеница да је потерница расписана после толико
година од догађаја који му се "стављају на душу". Ако је Хрватска имала, раније,
аргументацију, зашто га није оптужила.

  

ДОБРО СЕ ОСЕЋА Зоран Вучуревић, син Божидара Вучуревића, изјавио је да се његов
отац осећа добро и да, засада, нема никаквих проблема. Зоран Вучуревић рекао је да је
већ посетио оца, те да су то учинили и представници Амбасаде БиХ и председник СДС
Младен Босић. Према његовим речима, Божидара Вучуревића у овом поступку заступају
адвокати из Београда Светозар Павловић и Светозар Вујачић.

  

Како наш лист сазнаје, Вучуревић је ухапшен на граничном прелазу "Нови мост", код
Малог Зворника, по повратку из Србије у БиХ. Желео је да уђе у БиХ, на тамошњем
прелазу "Каракај", код Зворника, и одатле настави даље путовање кроз РС и БиХ.
Зашто није ухапшен када је, неколико дана раније, улазио у Србију, где је и како ушао
одлазећи на песничку манифестацију у Бачку, нека су од питања на која за сада нема
одговара.
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ШТА САДРЖИ ХРВАТСКА ОПТУЖНИЦА

  

Оптужница је срамотна, апсолутно ме не интересује. Ја сам држављанин Републике
Српске. За мене постоје моји судови. Не знам чак ни ко је тај Жупанијски суд, нити ме
интересује.

  

Овим речима је Божидар Вучуревић 2008. године, када је подигнута оптужница против
њега у Државном одвјетништву у Дубровнику, прокоментарисао тај "чин" власти
Републике Хрватске, и сама јавност у Хрватској, у то време, изразила је изненађење
откуд после 17 година оптужница против Вучуревића.

  

Оптужница, иначе, ставља на душу Вучуревићу да је у септембру 1991. године, у
требињском крају, наредио мобилизацију Територијалне одбране и оснивање Јединице
специјалне полиције којима је наводно попуњавао јединице ЈНА и које су тобоже са
подручја БиХ и Црне Горе напале Хрватску, "па привремено окупирала подручја од
Превлаке до Стона". Такође се наводи да је после повлачења ЈНА 1992. године "с
окупираног подручја у условима када је имао потпуну контролу и власт над оружаним
снагама тзв. САО Источна Херцеговина, заједно са командом Херцеговачког корпуса,
наредио наставак гранатирања Дубровника". (В. М.)

  

ТУЖИЛАШТВО БиХ: БЕЗ КОМЕНТАРА

  

ТУЖИЛАШТВО Босне и Херцеговине, засад неће коментарисати ништа што се тиче
хапшења у Србији Божидара Вучуревића, ратног градоначелника Требиња, којем је
одређен екстрадициони притвор решењем истражног судије Вишег суда у Шапцу,
изјавио је, за наш лист, Борис Грубешић, шеф Информационе службе Тужилаштва Босне
и Херцеговине. Наш саговорник каже да ће се Тужилаштво, наредних дана одредити
према том случају, "када буду утврђени сви релевантни детаљи у вези са хапшењем и
захтевом Хрватске за његово изручење".

  

РЕАКЦИЈЕ НА ВЕСТ О ХАПШЕЊУ
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Јадранка Косор: Добра вест за Хрватску

  

Хрватска премијерка Јадранка Косор, у уторак је у Дубровнику изјавила да је хапшење
Вучуревића добра вест за град.

  

- Правда је спора али достижна. Министарство правосуђа Хрватске интензивно ради на
свим случајевима који су везани за агресију на нашу земљу, а са министром
Бошњаковићем разговараћу о захтеву за изручење Вучуревића Хрватској - каже
Косорова.

  

Српска радикална странка: Скандалозно

  

Посланици Српске радикалне странке, током заседања парламента у уторак,
критиковали су хапшење ратног градоначелника Требиња, оцењујући то као "још један
скандал актуелне власти" и упитали надлежене органе "како то да слепо слушају црвене
потернице Хрватске, а олако се одричу потернице које су сами писали".

  

Иво Јосиповић: Суђење у Дубровнику

  

- Знамо да је политика помирења нешто што је најважније на овим подручјима, а она
сасвим сигурно укључује и јасну одговорност за злочине. Вучуревић је заиста основано
сумњив да је суделовао у потпуно војно немотивисаном разарању Дубровника. То је
ратни злочин и било би праведно да му се суди овде у Дубровнику.

  

СДС: Слобода одмах

  

Српска демократска странка тражи од власти Србије да одмах ослободи оснивача
њихове странке, и да прекину хапшење невиних Срба по потерницама Хрватске. СДС
оцењује да Хрватска монтирањем оптужница против оних који су бранили српски народ
покушава да сакрије сопствене злочине и етничко чишћење Срба.
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(Вечерње новости)
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