
„Вечерњи лист": Тихомир Пурда би могао бити ускоро у Хрватској
субота, 19 фебруар 2011 22:29

ЗАГРЕБ – Иако је суд Босне и Херцеговине у првом степену одлучио да  Тихомира Пурду
изруци Србији, правосудни кругови у Загребу очекују да  он ипак неће завршити у
притвору у Београду и да би ускоро могао бити у  Хрватској, пише „Вечерњи лист”.

    

Загребачки дневник наводи да сада све зависи од одлуке српског  тужиоца за ратне
злочине Владимира Вукчевића, који би могао повући  захтев за изручењем, додајући да
би Пурда могао бити враћен у Хрватску  већ за десетак дана.

  

Хрватски министар ветерана Томислав Ивић је рекао да одлука босанског  суда није
коначно решење и да и даље верује да Пурда неће бити изручен  Србији.

  

Ивић је, у разговору с председницима ветеранских удружења у  Бјеловару, казао да ће о
изруцењу Пурде расправљати апелационо веће, а  да коначну одлуку доноси министар
правде БиХ.

  

„Сви су аргументи на Пурдиној страни”, изјавио је Ивић, додајући да влада интензивно
ради на решавању тог случаја.

  

Пурди су подршку дали и десничарска Хрватска странка права и шеф  Хрватске сељачке
странке Јосип Фришчић, који је рекао да држава треба  искористити сва расположива
правна средства да не дође до изручења  Србији.
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„Прошло је скоро 20 година и одређене државне службе, али и одговорни  званичници
ове државе требали су више радити да се то не деси”, рекао  је Фришчић новинарима у
Сибињу, на обележавању 76. годишњице обрачуна  југословенских жандара с тамошњим
сељацима.

  

Он је подседио да Пурда није први пут прешао границу, али да је „то  извучено баш сада,
кад смо близу затварања поглавља о правосуђу за  улазак у ЕУ како би се на
међународној сцени повела расправа о томе да  ли је Хрватска спремна поштовати
црвену потерницу Интерпола или неки  други документ”.

  

ХСП је саопштила да ће по хитном поступку у саборску процедуру  упутити „предлог
законског решења о обустављању даљег прогона хрватских  ветерана”.

  

„Вечерњи лист” пише да, како је Пурдино признање злочина изнуђено  мучењем у
заробљеништву, процес на основу таквог доказа би могао да  изазове лавину реакција и
да постане неугодан за све три укључене  стране, па се очекује да Вукчевић може
донети одлуку о повлачењу захтева  за изручењем.

  

Пурда се у притвору налази од 5. јануара, кад је на граничном прелазу  Орашје у БиХ
ухапшен на основу српске потернице из 2007. у којој се са  двојицом сабораца терети
због пуцања на тројицу рањених војника ЈНА, од  којих су два убијена, а трећи је умро у
болници.

  

Суд БиХ одлучио је 9. фебруара да продужи екстрадициони притвор Пурди  до шест
месеци, а у петак, 18. фебруара, одлучио да се Пурда изручи  Србији.

    

(Танјуг)
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