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ТУЖИЛАШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
САРАЈЕВО 

На основу члана 219. став 5. Закона о кривичном поступку БиХ, 
п о д н о с и м о : 

ИЗВЈЕШТАЈ 
О учињеном кривичном дјелу геноцид 

и других кривични дијела ратног злочина 

Радећи на истраживању и документовању кривичних дјела против човјечности и 
вриједности заштићених Мећународним правом, глава XVII КЗ БиХ, почињених у протеклом 
грађанском рату у БиХ, МУП Републике Српске, ЦЈБ Бијељина и СЈБ Зворник у сарадњи са ПС: 
Сребреница, Братунац, Милићи, Шековићи и Власеница је предузео низ оперативно тактичких 
мјера и радњи у предметима сљедећих кривичних пријава: 
15-1/02-КУ-38/93 од 25.5.1993.год.; КУ-33/93 од 24.04.1993.год.; КУ-34/93 од 24.04.1993.год.; 
13/02-230-КУ-85/97.од 26.05.1997.год.; КУ-59/93.од 24.08.1993.год.; 13-1/02-2-230-7/95 од 
13.04.1995.год.; 12-6/04-230-КУ-87/94. од 24.06.1994.год.; КУ-45/93 од 30.06.1993.год.; 12-6/04-
230-КУ-94/94.ОД 30.06.1994.год.; КУ-65/93.од 26.07.1993.год.; КУ-26/93.од 29.03.1993.год.; 15-
17/02-КУ-1/93.ОД 17.05.1993.год; 15-17/02-КУ-2/93 од 17.06.1993.год; 15-17/02-КУ-3/93.од 
17.06.1993.год.; КУ-55/92 од 27.02.1993.год; КУ-50/93.ОД 24.07.1993.год; 13/02-230-120/95.од 
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27.07.1995.год., КУ-63/93. од 25.07.1993.год., КУ-10/94 од 28.03.1994.год., КУ-122/95 од 
24.07.1995.год., КУ-119/94 од 04.08.1994.год., КУ-6/93 од 21.06.1993.год., КУ-7/93 од 23 
06.1993.год., КУ-51/92 од 20.08.1992.год., КУ-60/93 од 30.08.1993.год., КУ-28/93 од 
29.03.1993.год., КУ-49/93 од 20.07.1993.год., КУ-4/93 од 21.01.1993.год., КУ-31/93 од 
30.05.1993.год., КУ-139/92 од 02.10.1992.год., КУ-2/92 од 26.11.1992.год., КУ-39/93 од 
30.06.1993.год„ КУ-46/95 од 14.09.1995.год. и КУ-63/93 од 28.05.1993.год. 

Том приликом прикупљен је довољал број доказног материјала из којег произилазе 
основи сумн>е да су: 

1. Н А С Е Р О Р И Ћ , син Џемала и мајке Хате дјевојачко Мустафић, рођен 03.03.1967. 
године у Поточарима, општина Сребреница, командант ТО Поточари, командакт 
Општинског штаба ТО Сребреница, командант Здружених оружаних снага подрегије 
Сребреница, 

2. З У Л Ф О ТУРСУНОВИЋ, зв. „Турсун", син Салка и мајке Хурије, дјев. 
Ахметовић рођен 15.05.1931. године у Жедањском, општина Сребреница, ЈМБГ 
1505931183131, командант бригаде Сућеска, припадник 281. источно-босанске лаке 
бригаде, члан штаба командног кадра оружаних снага Сребреница, ратно признање 
„Златни љиљан", раније осуђиван за више кривичних дјела, настањен у мјесту 
Сућеска, општина Сребреница, 

3. Н Е Ц А Д БЕКТИЋ, син Раме и мајке Шемсије, рођен 14.01.1969 године у 
Карачићима, општина Сребреница, ЈМБГ 1401969183135, командант бригаде „3 мај" 
Крагљивода, бивши потпоручник ЈНА, припадник Оперативне групе 8 Сребреница, 
начелник за обавјештајно-безбједносне послове, ратно признање „Златни љиљан", 
настањен у Тузли, адреса: Маршала Тита бр.62, 

4. М И Р С А Д Д У Д И Ћ , син Шукрије и мајке Рабије рођен 01.11.1962. године у 
Осмачама, општина Сребреница, ЈМБГ 0111962183189, командант самосталног 
батаљона Осмаче, припадник Оперативне групе 8 Сребреница, ратно признање 
„Златни љиљан", број пасоша 4704703 од 24.05.2005. године издат у WASHTNGTONU, 

5. С М А Ј О М А Н Ц И Ћ , син Идриза, рођен 22.04.1967. године у Поточарима, општина 
Сребреница, ЈМБГ 2204967183123, командант бригаде Поточари, припадник 
Оперативне групе 8 Сребреница, ратно признање „Златни љиљан" и одликован 
„Орденом златног љиљана са златним вијенцем", настањен у Тузли, адреса: Амалије 
Лебеничник бр.2, 

6 АХМО ТИХИЋ, син Мује, рођен 04.01.1955. године у Лијешћу, општина 
Сребреница, ЈМБГ 0401955183139, командант самосталног батаљона Биљег, 

7. Х А К И Ј А М Е Х О Љ И Ћ , син Хусеина, рођен 07.04.1949. године у Сребреници, 
ЈМБГ 0704949183146, радио као милиционер у СЈБ Сребреница, а од 28.04.1993. 
године и као начелник СЈБ Сребреница, настањен у Тузли, адреса: Народног фронта 
бр.99, 

8. Е М И Р Х А Л И Л О В И Ћ , син Сафета и мајке Емине, дјев. Планић, рођен 
01.09.1969. године у Поточарима, општина Сребреница, ЈМБГ 0109969183120, по 
занимању водоинсталатер, припадник оружаних снага БиХ од 17.04.1992. године, по 
националности Бошњак, држављанин БиХ, 
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9. С А Ф Е Т О М Е Р О В И Ћ зв. „Миш", син Јашара и мајке Меве рођен 08.04.1971. 
године у Вољавици, општина Сребреница, ЈМБГ 0804971181356, припадник 
Оперативне групе 8 Сребреница, ратно признање „Златни љиљан", настањен у 
Илијашу, адреса: Босански пут бр.11, бр. ЛК 05БПБ1474, 

10. Х У С О С А Л И Х О В И Ћ , син Незира, рођен 23.01.1973. године у Поточарима, 
општина Сребреница, ЈМБГ 2301973183149, 

11.ИБРО ЈАКУБОВИЋ, син Шахмана, рођен 01.04.1965. године у мјесту Моћевићи, 
општина Сребреница ЈМБГ 0104965183124, настањен у Горњој Зимчи, општина 
Високо, 

12.ФИКРЕТ Ш Е Ч И Ћ , син син Исмета, рођен 10.02.1968. године у мјесту Моћевићи, 
општина Сребреница, ЈМБГ 1002968183172, 

13.ВЕКАЗ ХУСИЋ, син Мухамеда, рођен 16.01.1966. године у мјесту Моћевићи, 
општина Сребреница, ЈМБГ 1601966183133, 

14.ВЕИЗ БЈЕЛИЋ, син Мује, рођен 12.09.1949. године у мјесту Тетима, општина 
Власеница, ЈМБГ 1209949183742, двије активне адресе: Друм, општина Власеница и 
Рујићи, општина Кладањ, 

15. К Е М А Л М Е Х М Е Д О В И Ћ зв. „Кемо", син Мустафе, рођен 18.05.1962. године 
у Палама, општина Сребреница, ЈМБГ 1805962183133, настањен у Илијашу, Мраково 
бб, 

16. К О С Т Ј Е Р Е В А Ц АДЕМ, син Сулејмана, рођен 11.09.1961. године у мјесту 
Јошаница, општина Зворник, 

На подручју општине СРЕБРЕНИЦА, самом граду и селима: Гниона, Гостиљ, Виогор засеоци 
Васиљевићи, Баре, Ровићи и Ковачица, села: Осредак, Сјемово, Ораховица, Чумавићи, село Међе, 
засеоци Црни Врх и Карно, села: Радошевићи, Опарци, Бојна, Обади, Залазје, Црквине, 
Ратковићи засеоци Дучићи, Брађевина и Магудовићи, Крњићи, Брежани, Подравање те на 
подручју насељеног мјеста Скелани у селима Костолмци, Ћосићи, Жабоквица, Калиманићи, 
засеоци Кушићи, Двизовићи, Савићи, Поповићи, Росуље, Височник, Стајчићи, Прибидол, 
Араповићи, затим на подручју општине МИЛИЋИ у селима Метаљка, Ванџићи, Рупово Брдо и 
на површинском копу рудника Боксита „Браћан", на подручју општине БРАТУНАЦ у селима 
Станатовићи, Магашићи, Јежестица, Бјеловац, Сикирић, Лозница, Загони, Пајићи, Хранча, 
Факовићи и Кравица, на подручју општине ШЕКОВИЋИ у селима Коријен и Калабаче, на 
подручју општине ВЛАСЕНИЦА у селима Рогосија, Шадићи, Цикотска Ријека и на подручју 
општине ЗВОРНИК у селима Горња и Доња Каменица, Ново Село и Дрињача. 

У ПЕРИОДУ ОД АПРИЛА МЈЕСЕЦА 1992. ГОДИНЕ ДО ЈУЛА 1995. ГОДИНЕ: 

Кршећи правила међународног хуманитарног права за вријеме оружаног сукоба у 
БиХ у оквиру оружаних снага Армије БиХ субрегије Сребреница: 

планирали, организовали, припремили, покренули, наредили и учествовали у 
извршењу кривичних дијела: 

Геноцид из члана 171., 
Злочин против човјечности из члана 172., 
Ратни злочин против цивилног становништва из члана 173. 
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Ратни злочин нротив ратних заробљеника из члана 175, 
- Ратни злочин против рањеника и болесника из члана 174, 
- Уништавање културних, историјских и религијских споменика из члана 183 

Кривичног закона Босне и Херцеговине. 

ДАКЛЕ, 
У ЦИЉУ ДА ДЈЕЛИМИЧНО ИСТРЈЕБЕ НАЦИОНАЛНУ И ВЈЕРСКУ СКУПИНУ, 
УБИЛИ 636 СРБА, ОД КОЈИХ 101 ЖЕНА, 15 ДЈЕЦЕ И 97 СТАРИХ, ИЗНЕМОГЛИХ И 
БОЛЕСНИХ, НАВЕДЕНИХ У ОВОМ ИЗВЈЕШТАЈУ. 

СВИ ОПТУЖЕНИ КАО САИЗВРШИОПИ, СВОЈИМ РАДЊАМА СУ УЧИНИЛИ 
НАВЕДЕНА КРИВИЧНА ДЈЕЛА У ВЕЗИ СА ЧЛАНОМ 180. СТАВ 1. КЗ БиХ 

Првопријавл»ени НАСЕР ОРИЋ, у својству команданта ТО Поточари, команданта 
Општинског штаба ТО Сребреница, команданта здружених оружаних снага субрегије 
Сребреница, другопријавл>ени ЗУЛФО ТУРСУНОВИЋ, у својству команданта бригаде 
Сућеска - 281. источнобосанска лака бригада, као и члана штаба командног кадра 
оружаних снага Сребреница, трећепријављени НЕПАД БЕКТИЋ, у својству команданта 
бригаде „3 мај" Крагл>ивода, као и члана штаба командног кадра оружаних снага 
Сребреница, четвртопријављени МИРСАД ДУДИЋ, у својству команданта самосталног 
батаљона Осмаче, као и члана штаба командног кадра оружаних снага Сребреница, 
петопријављени СМАЈО МАНПИЋ, у својству команданта бригаде Поточари, 
шестопријављени АХМО ТИХИЋ, у својству команданта самосталног батаљона Биљег, 
као и члана штаба командног кадра оружаних снага Сребреница, седмопријављени 
ХАКИЈА МЕХОЉИЋ, у својству начелника СЈБ Сребреница, осмопријављеног ЕМИР 
ХАЛИЛОВИЋ, у својству припадника оружаних снага Сребреница, деветопријављени 
САФЕТ ОМЕРОВИЋ зв."Миш", у својству припадника Оперативне групе 8 Сребреница, 
десетопријављени ХУСО САЛИХОВИЋ, у својству припадника оружаних снага 
Сребреница, једанаестопријављени ИБРО ЈАКУБОВИЋ, у својству припадника оружаних 
снага Сребреница, дванаестопријављени ФИКРЕТ ШЕЧИЋ, у својству припадника 
оружаних снага Сребреница, тринаестопријављени ВЕКАЗ ХУСИЋ, у својству припадника 
оружаних снага Сребреница, четрнаестопријављени ВЕИЗ БЈЕЛИЋ, у својству 
припадника оружаних снага Сребреница, ТО Церска, петнаестопријављени КЕМАЛ 
МЕХМЕДОВИЋ зв."Кемо", у својству припадника оружаних снага Сребреница и 
шеснаестопријављени АДЕМ КОСТЈЕРЕВАЦ, у својству припадника оружаних снага 
Сребреница, ТО Церска. 

Сви заједно су са другим старјешинама и јединицама оружаних снага Сребреница, Армије 
БиХ и СЈБ Сребреница, наведених у образложењу овог извјештаја, као чланови и учесници 
удруженог злочиначког подухвата имали за циљ што више убити Срба, жена, дјеце, стараца и 
протјерати их са њиховог вијековног огњишта. Провођењем овог удруженог злочиначког 
подухвата у периоду априла 1992. године до јула 1995. године, резултирало је убиствима на 
веома свиреп и подмукао начин ( из ватреног оружја у потиљак, клањем, одсијецањем дијелова 
тијела, паљењем, силовањима, убиствима из засједа ), више од 3000 мушкараца, жена и дјеце 
босанских Срба из Сребреничке енклаве и протјерано око 15000, како је описано у тачкама овог 
извјештаја. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Прије Другог свјетско рата Срби су сачињавали 50,6 % становништа од укупног броја 
становника на подручју Сребренице. Међутим, због злочина над Србима у току Другог свјетског 
рата у том подручју од стране сарадника њемачких нациста, као и усљед ниске стопе наталитета 
касније, проценат српског становништва је пао на 35,6 %, у односу на укупан број. 

У току рата, Алија Изетбеговић предсједник БиХ, је особа која је повезивала тренутну 
ситуацију у Сребреници са Другим свјетским ратом. Износећи свој фундаментализам, односно 
нетолеранцију према другим религијама у БиХ, наставио је своју ранију активност из Другог 
свјетског рата када је марта мјесеца 1943. године придружио се организацији „Млади 
Муслимани" у Сарајеву и као члан, регрутовао младе муслимане за „СС Ханџар Дивизију". 

Према Муслиманском националном вијећу, основаном крајем фебруара мјесеца 1992. 
године, циљ Изетбеговића је био стварање исламске државе унутар граница БиХ. Ради тога је 
одржан велики збор у Братунцу првог дана Бајрама 1992. године, којом приликом је Братунац 
проглашен „географским" центром муслимана цијеле бивше Југославије, и сви муслимани су 
отворено позивани на оружје. Главни актер на овим радикалним исламским и милитантним 
скуповима, је био Насер Орић који је постао командант Територијалне одбране Сребреница и 
Ибран Мустафић, предсједник СДА, општине Сребреница. 

Први отворени сукоб на сребреничкој регији десио се септембра мјесеца 1990. године на 
путу Коњевић Поље - Сребреница када је нападнута колона аутомобила у којима су били Срби и 
која се кретала у Сребреници, при чему су полупани аутомобили, а грађани српске 
националности каменовани. Таквих и сличних инцидената било је више на овим подручјима, а 
нарочито камењовања аутобуса београдске регистрације док су пролазили цестама кроз етничка 
чиста муслиманска села. Већ у самом почетку 1992. године спровођене су готово по плану сталне 
провокације над грађанима српске националности, да би се на удару прво нашли беспомоћни 
мањи засеоци у мјешовитим селима, потом усамљена српска села у муслиманском окружењу и на 
крају шира српска подручја. 

Први напади на српско становништво евидентирани су 20. априла 1992. године у 
Поточарима и тако редом, напад за нападом, који се називају војним акцијама Армије БиХ. У тим 
походима за годину дана нападнуто је 29 српских села и преко 80 засеока и села из 64 мјеста 
мјешовитог састава становништва. У том периоду Муслимани су опустошили све што су затекли 
и из дана у дан су ширили своју тзв. „слободну територију". Срби су систематично и плански 
протјеривани са својих огњишта и у периоду од априла 1992. године до марта 1993. године, за 
само једанаест мјесеци ове етничке инвазије, муслимани су проширили своју контролу над више 
од 900 км 2. 

У почетном периоду сукоба Срби су на сребреничкој регији имали власт осим у селима 
која су била већинска српска и у самом мјесту Сребреница, као и у Братунцу. Због горе описане 
угрожене безбједности, Срби су се иселили из града Сребренице 9. маја 1992. године, масовно и 
скоро панично. Са собом су понијели само оно што су на брзини могли да покупе. У граду је 
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остало свега око тридесетак лица која нису муслимани (Хрвата, Македонаца и Срба махом из 
мјешовитих бракова). Од тада је град Сребреница чисто муслиманско мјесто. Највећи број Срба 
се разбјежао по околним, најближим српским селима, али и у Братунац, Скелане и преко Дрине у 
Србију. Непосредни повод за напуштање Сребренице било је убиство из засједе Горана Зекића, 
народног посланика у тадашњој републичкој Скупштини Босне и Херцеговине, судије и 
предсједника Српске демократске заједнице у општини (види тачку 2 овог извјештаја). Тим 
подмуклим и неочекиваним убиством, Србима је стављено до знања чему могу да се надају и шта 
их чека. Тада се коначно видјело и да су и сва претходна убиства, најчешће такође из засједе, у 
којима је страдало око 20 лица, била не пука случајност, у шта се вјеровало и шта су власти 
доказивале, већ дио унапријед припремљеног и систематичног плана. 

Из напријед наведених разлога, у Сребреници је почело да се обострано ствара 
неповјерење и страх између Срба и Муслимана. Срби се почињу отпуштати из школа, 
здраствених установа и других предузећа. Готово да није могуће описати све нападе, пљачке, 
паљевине и разарања којима су била изложена српска села. Ријеч је о нападу на преко сто насеља 
са српским становништвом као и о нападу на преко двадесет села и засеока са подручја општина 
Сребреница, Милићи, Братунац, Зворник, Шековићи и Власеница и чију је судбину тешко 
описати (види тачке извјештаја). Оно што се догодило српском становништву у овим насељима, у 
извјесном смислу је карактеристично и за судбину осталих насеља. Уколико, ипак, постоји нека 
разлика, она је углавном у именима жртава и нападача, учинилаца недјела, али не и у коначном 
резултату њихових похода. Тај резултат су увијек побијени људи, опљачкана имовина, спаљена и 
разорена села. Ништа мање трагичне посљедице нису имале готово безбројне засједе скривене по 
бусијама дуж магистралних и локалних путева (види тчку 10 и 11), у којима је страдало на 
стотине лица српске националности, али и сребренички затвори из којих многи ухапшени и 
заробљени Срби нису изнијели живу главу, ( види тачку 36 А и 48 ). 

На подручју запосједнутих територија од стране муслиманских војних и паравојних 
формација субрегије Сребреница, било је више затвора и логора у које су затворана, сурово 
мучена и убијана лица, углавном цивили српске националности. За те потребе коришћене су 
посебне подрумске просторије у згради милиције, суда и општине, али и друга јавна и приватна 
здања, не само у Сребреници, него и у селима као што је Сућеска, Церска, Поточари и др.. 
Фактички, гдје год су биле стациониране значајне војне формације, ту су били затвори, притвори 
и друга страдања српског становништва. У највећем броју случајева ријеч је о цивилима који су 
на разне начине хапшени и привођени, међу којима је било рањених, болесних, изнемоглих, 
старијих особа, жена и дјеце. Такође међу логорашима и затвореницима био је и један број 
припадника сеоске страже. Затворске власти, исљедници, стражари и војни полицајци посебну 
суровост и злочин починили су према овој врсти ухапшених и заробљених лица. Рањени, 
исцрпљени и болесни нису лијечени, осим у ријетким случајевима, а већина је у затвору убијена 
и измасакрирана, док је један број након размјене умирао у кратком времену од посљедица 
мучења (описано у тачкама). 

Многи грађани српске националности који су размијењени, били су исцрпљени, претучени 
и са тешким повредама тијела. Због исцрпљености од глади, психичке и физичке тортуре, морали 
су послије размјене дуже вријеме бити под љекарском контролом или лијечени у болници. О 
њиховом физичком изгледу, као и изјаве о томе шта су доживјели у затвору, постоје видео 
записи, службене забиљешке и изјаве свједока, медицинска документација, а има примјера који 
су били доступни и међународним посматрачима, односно припадницима УНПРОФОР-а, а у 
вријеме трајања заштићене зоне Сребренице. 
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Најчешће хапшење је вршено у насељима и селима, гдје је српско становништво живјело и 
обављало пољопривредне послове, а затим на путевима или на разним скуповима или вјерским 
светковинама, приликом сахрана, а заробљавање је вршено у раним јутарњим часовима у 
организованом и добро припремљеном нападу. Све се изводило уз препаде, вику и уз употребу 
распложивог пјешадијског наоружања. Забиљежене су и бројне диверзије и засједе послије којих 
је знатан број српских цивила или сеоске страже одведено у импровизоване затворе, сеоске 
штале или куће, те стављено под стражу до транспорта у сребренички затвор. На очиглед 
ухапшеника, пљачкана је имовина и паљене куће, штале и други пратећи објекти, одвођена стока 
и однешено покућство, моторна и друга возила. При заробљавању нису поштеђене често ни жене, 
старци, дјеца, болесници, изнемогли и рањени. Уцјене да се искупе са новцем и другим 
дргоцјеностима, чест су пратилац првих сусрета са ухапшеницима. Пријетње, туче и убијања, те 
разни облици застрашивања примјењивани су при сваком походу на мјештане у селима те регије. 
Повезивање руку ухапшених цивила вршено је жицом и канапом, ланцима за повезивање стоке, а 
транспорт до одредишта логора вршен је тракторима, камионима, вођени су у пјешачкој колони и 
у путу тучени и малтретирани, а забиљежено је и доста случаја ликвидације на путу до затвора. 
Многи су одвођени до ријеке или потока, гдје им се губи сваки траг. Жене су изложене од самог 
хапшења великим уцјенама, ислеђивањима од које су неке силоване, при чему је дошло и до 
самоубистава због шокантних тортура ( Гагић Љуибица, види тачки 8.). 

У готово свим мјестима хапшења или заробљавања адаптирани су импровизовани затвори, 
најчешће у шталама, школама или кућама муслиманских екстремиста. То су често били сабирни 
центри - логори, одакле су ухапшеници и заробљеници транспортовани до церског или 
сребреничког затвора. Из приложене документације, свједочења очевидаца и заробљеника, 
забиљежени су затвори и то: Сребреница (СУП и зграда бивше ТО), Церска, Горњи Поточари 
(„Пилићарник" вл. Хаџовић Азем). Управник затвора у Церској био је Веиз Бијелић, у 
Поточарима Бешић Хајро, а дуже вријеме главни у сребреничком затвору био је Зулфо 
Турсуновић из Сућеске. На десетине таквих сабирних центара или затвора било је у више мјеста 
сребреничке регије, а након спроведених првих ислеђивања, вршена је селекција ухапшеника и 
заробљеника које треба спровести у централном затвору у Сребреници, које ликвидирати, а које 
припремити за евентуалну размјену. 

Како се већина заробљених и ухапшених воде несталим, тешко је утврдити који су све 
облици мучења, злостављања и ликвидације примјењивани над жртвама, међутим, од једног 
броја размијењених као и оних који су провели одређено вријеме у сребреничком затвору, те 
спроведених ексхумација над жртвама из тог затвора, запљењене документације и интервенције 
УНПРОФОР-а, може се поуздано констатовати да су у том казамату спровођене стравичне 
тортуре и злочини. 

Ти облици нехуманог поступања са заробљеницима, ухапшенима, међу којима је био 
знатан број рањених, болесних, старијих, како мушкараца тако и жена, могу се груписати у 
сљедеће облике монструозних злочина: 

исцрпљивање жртве за вријеме ислеђивања и изнуђивања признања, туча 
шипкама, кундацима, ципелама, дршком ножем и сл., 
подметањње пиштоља под врат, гурање цијеви пиштоља у уста и окидање ради 
застрашивања, 
резање ушију, пениса, одсјецање главе и друго, 
тјерање на самоубиство у затвор, 
силовање жена у затворима и одвођење у колибе у којима су дуже вријеме 
изложене силовању, 
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пуштање у затвор пијаних и разуларених војника, да се иживљавају над 
затвореницима, 
тјерање затвореника да перу крв ради прикривања злочина пред Комисијом за 
размјену, 
психичко злостављање кроз увреде и пријетње, псовање четничке мајке, пријетње 
да ће све побити, хвалисање да је одређена лица српске националности побијена, 
лупање главом затвореника у зид док не падне у несвијест 
исцрпљивање затвореника и ухапшеника глађу, физичким тортурама, спречавање 
употребе хигијенских мјера (купање, прање, лијечењењ од заразе и сл.) 
везање заробљеника бодљикавом жицом, ланцима за везивање стоке, затим 
мучење и сл. 

Општина Сребреница је према попису становништва из 1991. године бројала 37.211 
становника од чега око 27.000 становника муслиманске - бошњачке националности или 72% 
посто, а око 10.000 становника српске националности односно 26% посто, И 2% посто су били 
становници осталих националности. Простирала се на територији од .км и граничила се са 
општинама Братунац, Милићи, Хан Пијесак и Рогатица, а једним дијелом се простире дуж ријеке 
Дрине и термоакумулационог језера "Перућац", у којем дијелу се налази и државна граница 
између БиХ и СиЦГ. 

Чињенице које указују да се радило о организованој припреми за рат у БиХ, и припреми 
за напад и протјеривање српског становништва као констутивног народа у БиХ, а самим тим и на 
подручју општине Сребреница указује више докумената које вам достављамо у прилогу овог 
извјештајаи то: 

Директива о одбрани суверенитета и независности Републике БиХ, 
( прилог бр.1.) 

Рукопис текста директиве објављеног у књизи „Лукава Стратегија" аутора 
Халиловић Сефера, ( прилог бр.2.) 
АКТ Штаба територијалне одбране Р. БиХ, број пов. 02/81-1, од 21. априла 
1992. годдине ( прилог бр.З.) 
Изјава узета на записник од Мустафић Ибрана бившег предсједника СДА у 
Сребреници од стране радника РДБ дана 04.08.1995. године и наредба Војног 
суда у Сарајеву број: Ки 240/91, од 16.12.1991.године ( прилог бр. 4.) 
Копија новинског чланка независног магазина „ДАН" на страни 51 под 
насловом „Ко је бранио Босну" аутора Ефендић Хасана, и књига ко ке бранио 
Босну, аутора Хасана Ефендића ( прилог бр. 5.) 
Допис извршног Одбора СДА Сребреница од 28.03.1992. године упућен 
централи СДА, ( прилог бр. 6.) 
Интервју Мустафић Ибрана дат новинском листу „Слободна Босна" дана 
14.07.1996.године, ( прилог бр. 7.) 
Докуменат припрема и организовање патриотске лиге за одбрану суверенитета 
БиХ, ( прилог бр. 8.) 
Уговор ТО Сребреница закључен дана 10.04.1992.године број 10-12/92, ( 
прилог бр. 9.) 
Копија кривичне пријаве ЦЈБ Зоврник број КУ-13/02-230-121/95 од 
30.07.1995.године достављена Основном Јавном Тужилаштву Зворник, ( 
прилог бр. 10.) 
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Копија кривичне пријаве ЦЈБ Зворник број 13/02-230-КУ -25/96 од 
09.02.1996.године достављена Основном Јавном Тужилаштву Зворник. ( 
прилог бр. 11.), 
Оптужница МКС за бившу Југославију број: Ит-03-68-Рт, од 01.10.1994. године, 
против насера одрића (прилог бр. 12.) 
Службени лист Р БиХ, година П-број 17 од 5. августа 1993. године са Уредбом 
бр. 374.) ( прилог бр. 13.), 
Својеручни текст мајора Ибрахима Манџића, „Ратни пут 280 ИБЛБ Поточари, 
( прилог бр. 14.), 
Акт Команде 8. Ог Сребреница, број: 69/94, од 07.03.1994. године, ( прилог бр. 
15.), 
Топографска карта са обиљеженим порушеним и запаљеним мјестима , од 
1992. године до јануара 1993. године, ( прилог бр. 15. А.), 

Ради организовања и припреме за рат у БиХ, мимо воље Срба као једног од три 
конститутивних народа по Уставу у БиХ, формиран је главни политички штаб ПЛ као "највише 
државно, партијско - политичко тијело" у чији састав су ушли чланови Предсједништва БиХ, 
предсједници политичких партија, представници народа, истакнути културни и јавни радници и 
начелник Главног штаба БиХ којима је циљ "суверена република БиХ и одбрана муслиманског 
народа". Одређен је и задатак главног политичког штаба у виду руковођења одбрамбеним 
припремама у ратним условима све "до коначне побједе". У оквиру организационе структуре 
предвиђени су главни војни штаб те регионални и општински политички штабови. Главни циљ је 
руковођење и командовање снагама за одбрану републике БиХ и муслиманског народа(!) у рату. 
При томе се врши "општа процјена угрожености муслиманског народа", уз ослонац на сарадњу 
са органима МУП-а. Начињена је шема са главним штабом ПЛ БиХ на челу, а затим су цитирани 
политички и војни штабови за све регије. Очигледно је да су политички и војни штабови ПЛ 
дјеловали синхронизовано на подручју регије Зворника, Братунца, Сребренице, Милића и 
Власенице у садејству са припадницима МУП-а и ТО БиХ и том приликом су истовремено 
вршили нападе на поменута подручја у овом извјештају. 

Ову илегалност и инкриминисаност накнадно је покрило Предсједништво Р БиХ 
Одлуком бр.ПР.1525/93 објављену у Уредби са законском снагом о измјенама и допунама Уредбе 
са законском снагом о оружаним снагама Р БиХ објављеном у Службеном листу бр.17. од 
05.08.1993. године чијим чланом 1. је наведено да се "припадницима оружаних снага сматрају и 
наоружане формације које су се самоорганизовале или организовале у илегалне војне јединице 
под разним називима у снаге отпора против фашистичке окупације Р БиХ од стране тзв. Савезне 
Републике Југославије, бивше ЈНА, Српске демократске странке и других непријатељских снага 
у времену од 30.04.1991. године до 15.04.1992. године", када је формално објављено формирање 
Армије БиХ. (Прилог бр 5: Службени лист Р БиХ, година П-број 17 од 5. августа 1993. године са 
Уредбом бр. 374.) 

Са 10-им априлом 1992. године уз потписе министра одбране Јерка Дока и команданта 
штаба ТО БиХ Хасана Ефендића, донесено је Привремено упутство о организовању и употреби 
штабова територијалне одбране за чију израду је одговоран тадашњи замјеник начелника штаба 
ТО Армије РБиХ Јован Дивјак, иако је формирање Армије БиХ услиједило касније Уредбом са 
законском снагом од 15.04.1992. године. Тим Упутством обезбјеђено је јединствено планирање, 
организовање и руковођење територијалном одбраном. Поред тих овлашћења Упутство садржи 
основне одредбе о надлежности Предсједништва Р БиХ и Министарства одбране у односу на ТО 
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БиХ, задатке свих штабова ТО, руковођењу и командовању с тим што је дата могућност слободе 
дјеловања и акције штабовима да Упутство прилагођавају конкретним условима и 
самоиницијативно изналажење најбољих рјешења у одређеним ситуацијама, (као што се догађало 
на подручју општина Сребреница, Братунац, Зворник, Милићи и Власеница). Наглашено је да је 
штаб ТО РБиХ стручни и извршни орган Министарства за народну одбрану "одговаоран за 
организовање, припремање и планирање борбених дејстава, руковођење оружаном борбом и 
командовање снагама ТО". Штабови ТО Сарајева и округа потчињени су штабу ТО РБиХ у 
сарадњи са Министарством народне одбране и МУП-а, а штабови општина су органи 
непосредног тактичког нивоа. У сву ту организацију укључују се секретаријати за НО и Станице 
јавне безбједности. Ради се, дакле, о командовању на линији: Предсједништво, Министарство 
одбране, штаб ТО Р БиХ, све у својству надређеног према нижим јединицама и њиховим 
припадницима. Ово има посебан значај у односу на командну одговорност за лица из највишег 
политичког и војног руководства БиХ. (Прилог бр. "Привремено упуство Министарства одбране 
РБиХ о организовању и употреби Штабова ТО РБиХ од 10.04. 1992.roдине".) 

На Привремено упутство надовезује се Директива о одбрани суверенитета и независности 
РБиХ потписана од команданта Хасана Ефендића од 23.04.1992. године, која има сличан карактер 
са већ наведеном припремом и организовањем Патриотске лиге из 1991. године са истом сврхом. 
У овој новој Директиви САО (Српске аутономне области) формације и ЈНА означују се као 
„непријатељске снаге" и утврђује да снаге одбране представљају ТО Р БиХ и "наоружано 
становништво", обједињени под јединственом командом Штаба ТО Р БиХ. Поред осталог као 
начин борбе предвиђа постављање засједа са циљем заробљавања припадника ЈНА и 
„разбијањем непријатеља уз стварање услова за његово протјеривање са територије" (као што је 
описано у тачкама овог извјештаја). За остварење тих циљева у дијелу Директиве гдје су 
наглашени задаци Окружних штабова, помињу се "добровољачке јединице, патриотска лига, 
једнице ТО и остале Патриотске снаге под заједничком командом", а резервну милицију и 
наоружани народ означио је као "помоћне снаге". (Прилог бр. „Директива о одбрани 
суверенитета и назависности Републике БиХ од 23.04.1992. године") 

У складу са директивом о одбрани суверенитета и документом припрема и организовање 
патриотске лиге на подручју општине Сребреница, Братунац, Милићи, Власеница, Шековићи и 
Зворник, извршени су напади на српска села и протјеривање српског становништва, те пљачкање 
и уништавање (паљење и рушење) њихове имовине и свјесно и намјерно убијање становника, 
углавном старих и изнемогли, жена и дјеце, у циљу потпуног или дјелимичног истребљења 
националне, етничке и вјесрске скупине људи, како је описано у претходном тексту, што 
потврђују и наводи по тачкама: 
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МАЈ 1992. ГОДИНЕ 

ТАЧКА 1. 
НАПАД НА СЕЛО ГНИОНА 

Село ГНИОНА (обиљежено у карти редним бројем 3) је било настањено искључиво 
српским становништвом и припадало је МЗ Гостиљ. Дана 06.05.1992. године, око 17,30 часова, на 
православни празник "Ђурђевдан" (традиционалне славе становника села), извршен је 
организован и систематичан напад од стране припадника ТО Сребреница, и наоружаног 
муслиманског становништва из околних села, под командом Орић Насера. Орић се становницима 
села претходно обратио путем мегафона, што потврђује да је он предводио и командовао 
оружаним формацијама. Приликом тог напада становништво села Гниона је било принуђено да 
напусти своје куће и да бјежи у правцу села Гостиљ, које је такође уништено и запаљено, а 
становништво протјерано према селу Залазје. Након прогона становништва из села, припадници 
ТО Сребреница су опљачкали и попалили сву имовину, те том приликом убили: 

1. СИМИЋ. ЛАЗАР, син Миливоја и мајке Руже рођен 18.06.1936.год. у мјесту Поточари, 
општина Сребреница, настањен у селу Студенац, општина Сребреница. 

Именовани се тог дана враћао из мјеста Сасе, гдје је био у посјети код свог сина Симић 
Сретена и кретао се преко села Гниона ка селу Студенац гдје је био настањен. Убијен је на путу 
Гостиљ-Гниона, није био наружан, а био је у цивилном одјелу и према прикупљеним 
информацијама, убијен хладним оружјем (ножем) ударцем у предио груди са видном улазном и 
излазном раном у предјелу грудног коша. Симић Лазар је сахрањен од стране породице и 
комшија, а због горе описаних догађаја није вршена обдукција леша. 

2. МИЛОШЕВИЋ РАДОЖО син Рајка и мајке Станије рођен 08.01.1927.год. у селу Липа, 
општина Сребреница, био настањен у селу Гниона, општина Сребреница, ЈМБГ 
0801927183121, 

Милошевић Радојко - инвалид, је имао оштећен вид и није могао побјећи из села па је 
тако убијен и запаљен у својој кући у којој је прослављао славу Ђурђевдан. 

Дана 06.11.2002.године од стране Комисије за тражење несталих и заробљених лица 
Републике Српске ексхумирани су посмртни остаци изгорјелог тијела из куће, а дана 
14.12.2002.године извршена је идентификација тијела Милошевић Радојка што потврђује да се 
ради о убиству на свиреп начин. 

Докази који потврђују наведне чињенице су: 

Записник о саслушању свједока Петровић Луке сачињен од стране 
Основног Суда у Зворнику дана 23.12.1994.године. ( прилог бр. 16.) 
Записник о саслушању свједока Вујадиновић Младена број 12-1-6/02-
456/05,сачињен дана 11-10-2005-године. ( прилог бр. 17.) 
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Записник о саслушању свједока Симић Миодрага број 12-1-6/02-519/05, 
сачињен, 01.12.2005.године и копија извода из МКУ за Симић Лазара. 
( прилог бр. 18.) 
Записник о саслушању свједока Милошевић Миле сачињен дана 
21.12.2005.године у ПС Сребреница број: 12-1-6/02-554/05,( прилог 
бр.19.) 
Потврда о смрти број 232/02 од 14.12.2002.год. на име Милошевић 
Радојко, ( прилог бр. 20.) 
Увјерење Комисије за тражење несталих и заробљених лица РС број 
232/02 од 14.12.2002.године о извршеној идентификацији посмртних 
остатака Милошевић Радојка и потврда о предаји посмртних остатака 
Милошевић Радојка његовој породици, ( прилог бр. 21) 

ТАЧКА 2. 
НАПАД НА ДИО СЕЛА БЉЕЧЕВА 

Село БЉЕЧЕВА, општина Братунац било је до 1992. године, настањено мјешовитим 
српским и муслиманским становништвом. Дана 06.05.1992. године на српски празник 
„Ђурђевдан" извршен је напад од стране муслиманских оружаних формација, на дио села 
Бљечева у којем су живјели Срби. У нападу су учествовали припадници ТО Сребренице, међу 
којима су били Голубовић Сенад, Омеровић Салих и Џелић Екрем. Приликом упада у село, 
муслиманске оружане јединице су на свиреп и подмукао начин убиле: 

1. ЗЕКИЋ КОСАНУ, из Бљечеве, 
2. ЈОВАНОВИЋ ГОЈКА, рођен 1917. године, био стално настањен у Бљечеви. 

У овом нападу рањен је: 
3. ЗЕКИЋ МИЛАН, син Косане који је лијечен на Ортопетској клиници у Београду, 

гдје је умро 09.07.1992. године. 

Доказ који потврђују наведене чињенице су: 
Копија кривична пријава СЈБ Братунац број: КУ-10/94, од 28.03.1994.године, ( 
прилог бр. 22.) 
Опис повреда сачињен од Дома здравља Братунац, ( прилог бр. 23.) 
Опис повреда и рана на лешу Зекић Косана, са фотографијом, ( прилог бр.24.) 
Изјава узета на записник од Мемишевић Нурифа у СЈБ Братунац, 09.12.1993. 
године, ( прилог бр. 25.) 
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ТАЧКА 3. 
ЗАСЈЕДА НА ПУТУ СРЕБРЕНИЦА - СКЕЛАНИ 

Дана 07.05.1992. године, група грађана - цивила, у намјери да напусте село због 
страха да ће бити нападнути од муслиманских оружаних снага, које су претходно нападале 
српска села, пошла је са теретним возилом, камионом из Сребренице у правцу за Скелане. Када 
су стигли код села Осмаче у мјесту Зелени Јадар, на возило и лица је отворена од стране 
муслиманских јединица ТО Сребренице, изненадна и снажна ватрена паљба из ватреног оружја. 

На лицу мјеста су убијени: 
1. ИЛИЋ МИЛИВОЈЕ, из Турије, Брежани и 
2. ПЕТРОВИЋ ДАНИЛО, из Калиманића, 

Од ове засједе коју су поставиле муслиманске јединице ТО Сребреница, рањен је Илић 
Стојан. 

У том тренутку, из другог правца долазе три лица са моторним возилом марке „Голф", 
жуте боје. На возило, исте муслиманске оружане јединице отварају ватрену паљбу, којом 
приликом су убили лица у возилу и то: 

3. ТАНАСИЈЕВИЋ СИМУ, из Букове Главе, 
4. ВУКОСАВЉЕВИЋ ЗОРАНА, сестрић од Танасијевић Симе, 
5. МИТРОВИЋ МИЛОЈКУ, из Брежана. 

Докази који потврђују наведне чињенице су: 

Записник о саслушању свједока Митровић Миливоја, сачињен пред Основним 
судом у Зворнику, ( прилог бр. 26.) 

Записник о саслушању свједока Балачковић Милутина, сачињен пред 
Основним судом у Зворнику, ( прилог бр.27.) 
Записник о саслушању свједока Марјановић Милисава, сачињен пред 
Основним судом у Зворнику, ( прилог бр. 28.) 
Записник о саслушању свједока Стјепановић Видосава, сачињен пред 
Основним судом у Зворнику, ( прилог бр. 29.) 

ТАЧКА 4. 
УБИСТВО НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА ИЗ СРЕБРЕНИЦЕ 

ЗЕКИЋ ГОРАНА 

Дана 08.05.1992.године око 16,00 часова на путној комуникацији Сребреница - Сасе у 
мјесту Видиковац од стране припадника ТО Сребреница убијен је из засједе Народни посланик 
скупштине СРБиХ ГОРАН ЗЕКИЋ који је до тада обављао дужност и судије Основног Суда у 
Сребреници. Именовани је био угледан и утицајан човјек у Сребреници, а након његовог убиства 
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становници српске националности су осјећали несигурност и страх, што je утицало на даље 
исељавање Срба из ужег дијела града. 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Копија кривичне пријаве ЦЈБ Сарајево број 15-1/02-КУ-38/93.од 
25.05.1993.године достављена Вишем Јавном Тужилаштву Бијељина, ( прилог 
бр. 30.) 
Извјештај о откривању извшршиоца КД СЈБ Братунац број 15-16/02-230-5 од 
22.06.1993.године, ( прилог бр. 31.) 
Записник о саслушању свједока-оштећене Зекић Мире број Кри 121/96 од 
13.12.1996.ГОД. дат пред Основним судом Зворнику, ( прилог бр. 32.) 
Опис повреда и рана на лешу Зекић Горана, ( прилог бр. 33.) 
Изјава узета на записник од Хајдаревић Шукрије у ПС Братунац дана 
18.06.1993.године, ( прилог бр. 34.) 
Записник о саслушању свједока Сорак Деливоја сачињен у Основном Суду у 
Зворнику дана 23.12.1994.године, ( прилог бр. 35.) 
Рјешење о спровођењу истраге Основног суда у Зворнику број Ки-61/93 од 
08.11.1993.године, ( прилог бр. 36. ) 
Извјештај о саслушању Тиро Мехмеда зв. „Меша" број 01-018-02/8 од 
27.08.1992.године, ( прилог бр. 37.) 

ТАЧКА 5. 
НАПАДИ НА СЕЛО ЧУМАВИЋИ 

Село ЧУМАВИЋИ ( обиљежено у карти редним број 1 ) је било настањено искључиво 
српским становништвом, а припадало је МЗ Виогор. Након неколико дана од напада на село 
Гниону у село Чумавићи су дошли приапдници ТО Сребреница под командом Орић Насера који 
је лично издао наредбу да се становници села не смију нигдје кретати и да морају предати оружје 
које посједују. Поступљено је по наредби и предато је сво лично ловачко наоружање које су неки 
становници посједовали. Након предаје оружја становништво је држано у изолацији којом 
приликом су малтретирани више пута, постројавани на ливади зв. „Борице", испитивани и том 
приликом тучени од стране присутних припадника ТО Сребреница међу којим су се истицали 
Бешић Хајро (погинуо), Омеровић Сафет зв. „Миш", Мехмедовић Кемал зв. „Кемо", таксиста 
Авдо са Ликара. 

Поред наведених лица у село су долазили и Хаџовић Мевлудин син Мустафе из 
Сребренице, као и Насер Орић који је више пута долазио у село, а тортуре су се огледале и у 
извођењу из строја дјевојчице Вујадиновић Љиљане у присуству њеног оца Радомира од стране 
Бешић Хајре који је пријетио да ће је заклати стављајући јој нож под грло. Међу становништвом 
у изолацији се налазило и неколико дјеце од 3 до 13 година, више старијих и изнемоглих лица, а 
укупно је било око 34 становника. Имовина становика села је у њиховом присуству пљачкана од 
стране припадника ТО Сребреница. Након постројавања на ливади зв. „Борице", становници села 
су спроведени у сусједно село Бацута гдје им се обратио Мустафић Ибран из Сребренице. Док су 
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били постројени у том селу, Ибран им је пријетио псујући им четничку мајку и говорећи да ће 
морати примити исламску вјеру ако мисле живјети у БиХ, а у супротном ће бити протјерани са 
територије БиХ. Истог дана становници села су враћени у село Чумавићи да би за неколико дана 
поново били спроведени у село Бацута и из тог села у Горње Поточаре гдје су противправно 
затворени у зграду Пилићарника, власништво Хаџовић Азема, која се налази у мјесту Горњи 
Поточари, општина Сребреница. У том затвору су провели од 08.06 до 13.06.1992.године без 
икакавих основних хигијенских услова за живот (у истој просторији су били затворени 
мушкарци, жене и дјеца, стар и и болесни ), без воде и хране и без пружања медицинске помоћи. 
Док су били затворени у наведеном објекту према казивању неких од свједока као што су 
Вујадиновић Михајло и Ристановић Миладин, испред Пилићарника је доведен сеоски учитељ из 
Тегара, општина Братунац: 

1. КОВАЧИЋ БОЖИДАР, зв. Бошко, син Николе, рођен 1939.године у Ивановом 
Пољу, општина Дарувар. 

Именовани је такође противправно лишен слободе од стране приадника ТО Сребреница и 
и насилно доведен у Доње Поточаре, гдје је била смјештена команда ТО Поточари. Испред 
објекта је био испитиван и тучен. У просторији затвора чули су се његови јауци, да би након тога 
утихнули јер је исти највјероватније подлегао од батина. Његово тијело још није пронађено и 
Ковачић Божидар се води као нестало лице и регистрован је у МКЦК. У одвођењу учитеља из 
села Тегаре учествовао је Механовић Захид, син Ахме рођен 15.04.1969.године у мјесту 
Даљегошта, општина Сребреница. Према казивању свједока Жикић Славољуба, док је боравио у 
затвору у Сребреници ( види тачку број 48 ), Насер Орић га је питао: „Да ли зна Ковачић 
Божидара", учитеља из Факовића и рекао му је да се Божидар објесио о кваку врата затвора у 
Сребреници. Наведена тврдња указује на то да је Насер Орић, знао за судбину несталог Ковачић 
Божидара. 

Приликом одвођења учитеља, у селу је од стране припадника ТО Сребреница убијен: 
2. ЗАРИЋ ЖИВОРАД зв. „Милун", син Сретена. 

У том нападу на село Тегаре рањен је Зарић Сретен, који може потврдити наведене 
чињенице. 

Изнад просторије гдје су били затворени Срби, становници села Чумавићи, налазио се 
штаб команде ТО Поточари, гдје су боравили Турсуновић Зулфо, Орић Насер, Мехољић Хакија, 
Мустафић Ибран и др., а Турсуновић Зулфо је лично изводио из затвора и испитивао Ђуричић 
Дејана. 

Од посљедица затварања и нехуманог поступања становници села Чумавића и данас 
имају психичке тегобе и трауме, те су лошег здравственог стања. Непосредно након размјене 
преминуо је Вујадиновић Радомир, од полсљедица физичке и психичке тортуре. Његова кћерка 
Љиљана /3 године/ је извођена из строја, од стране Бешић Хајре који јој је пријетио да ће је 
закалати, (што је већ описано). 

За вријеме боравка у изолацији становници села Чумавићи су из свог села гледали како 
приадници ТО под командом Орић Насера и Турсуновић Зулфе пале околна српска села: Гниона, 
Виогор, Росуље, Реховиће, Ровиће и Осредак гдје је у властитој кући запаљен непокретан 
Ристановић Секуларођен 1905.године. 

Докази који потврђују наведне чињенице су: 
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Записник о саслушању свједока Вујадиновић Милоша, сачињен пред 
Основним судом у Зворнику дана 19.12.1994.године,број Кри 151/94. ( прилог 
бр. 38.) 
Записник о саслушању свједока Ристановић Миладина број 12-1-7/02-230-
329/05 од 20.04.2005.год. сачињен у ПС Братунац и од 18.09.2003.год број 12-
1-6/02-сл/ОЗ сачињен у ПС Сребреница. ( прилог бр. 39.) 
Записник о саслушању свједока Вујадиновић Михајла број 12-1-6/02-432/05 од 
21.09.2005.године сачињен у ПС Сребреница, ( прилог бр. 40.) 
Записник о саслушању свједока Вујадиновић Милинко број 12-1-6/02-
439/05.од 21.09.2005.год.сачињен у ПС Сребреница, ( прилог бр.41.) 
Записник о саслушању свједока Вујадиновић Симе број 12-1-6/2-417/05 од 
14.09.2005.године, сачињен у ПС Сребреница, ( прилог бр.42.) 
Записник о саслушању свједока Вујадиновић Невенке број 12-1-6/02-
416/05.сачињен у ПС Сребреница, ( прилог бр. 43. ) 
Записник о саслушању свједока Вујадиновић Винке број 12-1-6/02-427/05.од 
19.09.2005.године сачињен у ПС Сребреница, ( прилог бр. 44.) 
Записник о саслушању свједока Вујадиновић Горана број 12-1-6/02-499/05 од 
10.11.2005.године сачињен у ПС Сребреница, ( прилог бр. 45. ) 
Кривична пријава ЦЈБ Зворник број КУ 13/02-230-122/95 од 
24.07.1995.год.достављена ОЈТ Зворник, са прилозима ( прилог бр. 46.) 
Записник о саслушању свједока Ковачић Милке број 12-1-7/02-734/04 од 
02.10.2004.roдине сачињена у ПС Братунац, ( прилог бр. 47.) 
Службена забиљешка ПС Братунац број 12-1-7/02-230-272/05 од 
28.03.2005.године, ( прилог бр. 48.), 
Записник о саслушању свједока Зарић Видоја број: 12-1-7/02-230-913/04, од 
12.11.2004. године, сачињена у ПС Братунац ( прилог број 49.) 

ТАЧКА 6. 
НАПАД НА СЕЛО ВИОГОР 

Село ВИОГОР (обиљежено у карти редним бројем 5), настањено је већинским српским 
становништвом. Дана 15.05.1992. године нападнуто је од стране припадника ТО Сућеска, ТО 
Сребреница и ТО Поточари под командом Орић Насера и његових потчињених команданата и 
командира Турсуновић Зулфе и војника тих једниница међу којима се налазио и Салиховић 
Нусрета, те том приликом је село запаљено и уништено, а имовина опљачкана. То су посматрали 
становници сусједног села Чумавићи, што потврђују својим изјавама, (описано у тачки 3). 
Приликом напада на ово село убијени су цивили : 

1. ВАСИЋ СТОЈА, кћи Милорада, рођена 11.01.1927.године у мјесту 
Чичевци,општина Сребреница, настањена у селу Виогор, општина 
Сребреница. 

Васић Стоја, према казивању свједока њеног сина Васић Слободана, је била непокретна и 
није могла бјежати из села, те је остала у својој кући гдје је убијена и запаљена. 
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Дана 02.11.2005.године на основу Наредбе Окружног суда Бијељина број Кпп 58/05.од 
01.11.2005.године, ексхумирани су изгорјели посмртни остаци Васић Стоје из њене куће у селу 
Виогор, што потврђује да је убијена и запаљена у својој кући. 

2. ЈОВАНОВИЋ ДРАГО, син Раде и мајке Стоје рођен 15.12.1928.године у мјесту 
Виогор, општина Сребреница, гдје је био и настањен, ЈМБГ 1512928183143. 

Јовановић Драго због болести није успио побјећи из села и према казивању свједока 
Ристановић Миладина исти је остао код своје куће гдје је највјероватније и убијен, а његови 
посмртни остаци нису још пронађени. Води се као нестала особа у евиднецијама МКЦК. 

Село БОЈНА, општина Сребреница (обиљежено у карти редним бројем 13) је почетком 
маја 1992.године запаљено, уништено, а имовина опљачкана, становништво прогнано од стране 
јединица ТО Сребреница, којом приликом је нестао: 

3. ВАСИЋ ОБРАД, син Милована и мајке Новке рођен 20.03.1954. године у мјесту 
Ораховица, општина Сребреница, гдје је био и настањен. 

Тијео Васић Обрада још увијек није пронађено, а води се у МКЦК као нестало лице. 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Записник о саслушању свједока Васић Слободана број 12-1-6/02-377/04.од 
18.11.2004.године сачињен у ПС Сребреница, ( прилог бр. 50.) 
Потврда МКЦК о пријави нестанка Васић Стоје од 30.07.2002.године, службена 
забиљешка ПС Сребреница бр. 12-1-6/02-108/05 од 07.11.2005. год. и 
фотодокументација о ексхумацији у Вијогору од 02.11.2005.год. ( прилог бр. 
51. ) 
Записник о саслушању свједока Васић Мире бр. 12-1-6/02-16/06 од 12.01.2006. 
године у ПС Сребреница, потврда МКЦК о пријави нестанка Јовановић Драге, и 
извод из матичне књиге рођених за Јовановић Драгу од 25.01.2000.год., ( 
прилог бр.52.) 
Копија писма МКЦК упућено од Турсуновић Зулфе за Јовановић Ђорђа од 
30.10.1993 .године и извод из матичне књиге умрлих за Јовановић Драгу ( 
прилог бр.53.) 
Записник о саслушању свједока Ристановић Миладина број 12-1-6/02-сл/03.од 
18.09.2003.године сачињена у ПС Сребреница, ( прилог бр.39 ) 
Ратни календар 281. ИБЛ Бригаде, ( прилог бр.54.) 
Записник о саслушању свједока-оштећене Васић Јеле број 12-1-6/02-520/05 од 
01.12.2005.године сачињен у ПС Сребреница, извод из матичне књиге умрлих 
за Васић Обрада од 08.11.2005.године. ( прилог бр.55.) 

ТАЧКА 7. 
НАПАД НА СЕЛО СЈЕМОВО 

Село СЈЕМОВО настањено већинским српским становништвом, нападнуто је дана 
09.05.1992. године од стране припадника ТО Сребреница и ТО Поточари, под командом Орић 
Насера и његових подређених команданата и командира и војника тих јединица, међу којима се 
налазио и Мешановић Бекир и др. Становници тог села су усљед прогона напустили село 
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11.05.1992.године, а након тога 14.05.1992. године село je опљачкано, спаљено и разрушено. 
Истог дана су од стране припадника ТО Сребреница попаљени и засеоци Росуље, Баре и Ровићи. 
У селу Сјемово остао је непокретни Зекић Милош који је убијен и запаљен у својој кући. 

1. ЗЕКИЋ МИЛОШ, син Максима, рођен 1919.године у Сребреници, стално 
настањен у селу Сјемово, општина Сребреница. 

Дана 03.11.2005.године на основу Наредбе Окружног суда Бијељина број Кпп-58/05 
извршена је ексхумација изгорелих посмртних остатака Зекић Милоша, из његове куће која се 
налази у мјесту Сјемово, општина Сребреница, чиме је потврђена чињеница наведена у опису 
догађаја. 

Докази који потрђују наведене чињенице су: 

Записник о саслушању свједока Зекић Максима број 12-1-6/02-223/05 од 
07.04.2005.године сачињен у ПС Сребреница, ( прилог бр.56.) 
Наредба Окружног суда Бијељина Кпп.58/05од 01.11.2005.године, ( прилог 
бр.57.) 
Службена забиљешка ПС Сребреница број 12-1-6/02- /05.од 03.11.2005.године, 
(прилог бр.58.) 
Фотодокументација са ексхумације Зекић Милоша, ( прилог бр.59.) 

ТАЧКА 8 . 
НАПАД НА СЕЛО ОСРЕДАК 

Село ОСРЕДАК (обиљежено у карти редним бројем 6 ), настањено искључиво српским 
становништвом. Дана 15.05.1992.године извршен је широк и систематичан напад од стране 
припадника ТО Сућеска , ТО Сребреница и ТО Поточари, под командом Орић Насера и 
Турсуновић Зулфе, војника тих јединаца Мешановић Бекира и др. Село је уништено и запаљено, 
а имовина опљачкана. Становници тог села су дан раније услед прогона напустили село, једино је 
остао Ристановић Секула, инвалид, непокретан и због таквог стања није могао бјежати. 
Приликом упада у село, пронађен је од стране наведених јединица, а потом убијен и запаљен у 
својој кући: 

1. РИСТАНОВИЋ СЕКУЛА, рођен 1905.године у Сребреници, настањен у 
мјесту Осредак, општина Сребреница. 

Према казивању свједока Ристановић Миладина, његов отац Секула је остао у кући и 
истог је прије уласка јединица ТО Сребреница и ТО Сућеска обилазио више пута док се налазио 
у изолацију у селу Чумавић (види тачку 3). Ахметовић Селим из Борковића рекао је свједоку да 
ће 15.05.1992.године након паљења села Сјемово, Баре, Росуље и Ровићи, припадници исте ТО 
запалити и село Осредак. Свједок је од Ахметовић Селима тражио да каже Орић Насеру да не 
пале село Осредак, јер му је у кући остао његов отац Секула. Наредног дана 16.05.1992.године, 
на захтјев свједока Ристановић Миладина, је пет војника ТО Сребреница одвело до његове куће 
са жељом да види шта се десило и да ли му је отац жив. Доласком на лице мјеста се увјерио да је 
кућа запаљена и да је у кући највјероватније изгорио његов отац, што се касније ексхумацијом и 
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потврдило. Војници ТО који су били у пратњи су истог вратили у изолацију у село Чумавиће, 
гдје су се налазили и остали заточени становници села Чумавићи. 

Дана 17.09.2003. године од стране Комисије за тражење несталих и заробљених лица РС 
извршена је ексхумација посмртних остатака Ристановић Секуле, а 16.10.2003 године је 
извршена идентификација класичном методом. 

Докази који потврђују наведен чињенице су: 

Записник о прикупљању изјаве од свједока Ристановић Миладина број 12-1-
6/02-сл/03 од 18.09.2003.године сачињена у ПС Сребреница, ( прилог бр.39.) 
Записник о саслушању свједока Васиљевић Бранислава број 12-1-6/02-460/05.од 
12.10.2005.године сачињена у ПС Сребреница, ( прилог бр.60.) 
Ратни календар 281 ИБЛ Бригаде, ( прилог бр.54.) 

ТАЧКА 9. 
НАПАД НА СЕЛО ОРАХОВИЦА 

Село ОРАХОВИЦА (обиљежено у карти редним бројем 11) и засеок Долови (означен у 
карти реним бројем 42) настањено је већинским српским становништвом. Дана 11.05.1992. 
године под притиском и усљед прогона становници су напустили село у правцу села Подравање. 
Након два дана, дио становништва се вратио у Ораховицу да обиђе своју имовину. Сутрадан у 
раним јутарњим сатима, од стране припадника ТО Сребреница, ТО Сућеска и ТО Поточари, под 
командом Орић Насера и његових потчињених команданата и командира Турсуновић Зулфе и 
њихових војника Салиховић Нусрета, Мешановић Бекира и др. извршен је плански и 
систематичан напад на то село, којом приликом је село опљачакно, уништено и попаљено, а у 
селу је затечен и убијен: 

1. ПЕТРОВИЋ РАДОЈКО, син Мике рођен 1932.године у мјесту Ораховица, 
општина Сребреница, гдје је био и настањен, чији посмртни остаци нису још 
пронађени. 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Записник о саслушању свједока Гвозденовић Стане број 12-1-6702-321/04.од 
28.10.2004.године сачињен у ПС Сребреница, ( прилог бр.61.) 
Пријава за нестанак Петровић Радојка 11.08.2000.године. ( прилог бр. 62.) 
Записник о саслушању свједока Петровић Сретена број Кри 117/94 дат 
Основном суду у Зворнику дана 11.10.1994.године. ( прилог бр.63. ) 
Записник о саслушању свједока Илић Богдане дат Основном Суду у Зворнику 
дана 20.12.1994.године, ( прилог бр.64.) 
Записник о саслушању свједока Ристановић Миладина број 12-1-6/02-сл/05.од 
18.09.2003.године, ( прилог бр.39.) 
Ратни календар 281.ИБЛ Бригаде, ( прилог бр.54.) 
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ТАЧКА 10. 
НАПАД НА СЕЛО МЕЂЕ 

Село МЕЂЕ (обиљежено на карти редним бројем 35 ), настањено је искључиво српским 
становништвом. У првој половини маја 1992. године, плански и систематично је нападнут засеок 
Црни Врх (означен у карти редним бројем 38), од стране јединица ТО Сребреница којима су 
командовали Хакија Мехољић и Бектић Неџад. Том приликом је село уништено, попаљено и 
опљачкано, а у селу су затечена и убијена сљедећа лица: 

1. ЂУРИЋ ВОЈИСЛАВ, син Симе и мајке Јеке, рођен 08.05.1919. године у селу Међе, 
општина Сребреница гдје је био и настањен. 

2. ЂУРИЋ НОВАК, син Војислава и мајке Митре, рођен 27.08.1955. године у селу Међе, 
општина Сребреница, гдје је био и настањен, иначе глухонијемо лице и ментално 
ретардирано. 

3. ПЕТРОВИЋ КРСТО, син Радована и мајке Живане, рођен 14.09.1939. године у селу 
Међе, општина Сребреница, гдје је био и настањен. 

4. ЈЕВТИЋ РАДОЈЕ, зв. "Рацо", син Цвијетина и мајке Јеле, рођен 21.04. 1942.године 
у селу Међе, општина Сребреница гдје је био и настањен. 

Дана 07.05.1997.године извршена је идентификација посмртних остатака убијених лица у 
засеоку Црни Врх, село Међе, о чему је сачињена фото и видео-докуметација. 

Приликом напада на село Међе, јединице којима је командовао Хакија Мехољић и Бектић 
Неџад су имале намјеру ликвидације и уништавања свега што је српско, што се потврђује из горе 
наведеног примјера, јер су убијени отац Ђурић Војислав и његов син Ђурић Новак, који је био 
инвалид, односно нијемо и ретардирано лице. 

Село МЕЂЕ, засеок Карно (обиљежено у карти редним бројем 34) настањено искључиво 
српским становништвом је дана 15.05.1992.године плански и систематичо нападнуто од стране 
јединица ТО Сребреница под командом Мехољић Хакије и Бектић Неџада, те том приликом је 
убијена: 

1. АНДРИЋ ПЕТРИЈА, рођена, Ђурић, рођена 1951.године у мјесту Међе, општина 
Сребреница, гдје је била и настањена. 

атешко је рањен : 

2. СУБОТИЋ ВИДОЈЕ, син Драге, рођен у новембру 1927. године у селу Међе, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен. 

Након упада у село, припадници ТО Сребреница под командом Бектић Неџада и Мехољић 
Хакије су одузели физичку слободу мјештанима села Гагић Милојку и Суботић Радивоју. 
Извјесни Сејдиновић Шабан из села Прохићи је исте физички малтретирао, водећи их кроз село 
горе - доле, са видним повредама на лицу и рукама везаним на леђима. Након тог су наведена 
лица на подмукао и свиреп начин лишена живота : 
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3. ГАГИЋ МИЛОЈКО, син Милована, рођен 05.02.1950. године у селу Међе, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен. 

Тијело убијеног Гагић Милојка није пронађено и водио се као нестала особа. 
Дана14.09.2002.године у мјесту Клотјевац, општина Сребреница, од стране Комисије за нестала и 
заробљена лица РС извршена је ексхумација посмртних остатака убијеног Гагић Милојка, а дана 
01.07.2003.године путем ДНК анализе извршенаје идентификација . 

4. СУБОТИЋ РАДИВОЈЕ, из села Међе, општина Сребреница, који је лишен живота 
дана 24.05.1992.roдине. 

Суботић Радивоје је након убистава сахрањен у селу Карно, а сахрани је присуствовао 
свједок Суботић Млађен, стриц убијеног Суботић Радивоја. 

ТАЧКА 10. А. 
ОДУЗИМАЊЕ ФИЗИЧКЕ СЛОБОДЕ И ОДВОЂЕЊЕ У ЛОГОР 

СРЕБРЕНИЦА 

Након напада на засеок Карно, становници истог: 
Гагић Даница, Гагић Милева, Гагић Анђа, Гагић Љубица, Симеуновић Радојка, Гагић Петар, 
Суботић Млађен, Симеуновић Велемир, Гагић Цвијетин и Андрић Милован су од стране 
припадника јединице којом је командовао Бектић Неџад, одведени у сусједно муслиманско село 
Гребен и том приликом им је одузета физичка слобода. Након 30 дана проведених у том 
муслиманском селу, свих десет заробљених становника засеока Карно су лично од стране Бектић 
Неџада и његових војника, одведени из села Гребен у Сребреницу гдје су затворени у логор који 
се налазио у згради бивше ТО, иза зграде Основног суда у Сребреници, гдје су држани све до 
13.08.1992. године као заробљеници (логораши), када су размјењени.( види тачку 48.) 

Након одвођења у логор, засеок Карно је потпуно уништено, куће порушене и запаљене, а 
имовина опљачкана. 

У исту просторију, величине 2 х 2,5 метра затворени су заједно жене и мушкарци, без 
основних хигијенсих услова. Храну и воду нису редовно добијали, а у тој просторији није било 
лежаја па су затвореници спавали на патосу без покривача. Врата просторије су увијек била 
закључана, испред којих се налазио наоружани војни полицајац ТО Сребреница. У просторију су 
од стране стражара, пуштани и други припадници ТО Сребреница, (ко је год хтио), од којих су 
затвореници идентификовали Ђозић Нурију. Тако је у више наврата у просторију са затвореним 
Србима долазио Орић Насер командант ТО Сребреница и Турсуновић Зулфо командант ТО 
Сућеска у пратњи других војника. 

Након неколико дана од довођења у логор Сребреница у просторију у којој су били 
затворени становници засеока Карно, дошао је Турсуновић Зулфо, наоружан аутоматском 
пушком, комадант ТО Сућеска са два своја пратиоца. Када је ушао у просторију почео је да виче 
псујући четничку мајку и исти је вршио испитивање затвореника. Приликом тог испитивања 
ударио је неколико пута ногом Симеуновић Велимира старца од 71 годину, псујући му четничку 
мајку, а затим пришао Гагић Цвијетину зв."Мато" те и њега ударио ногом у доњи дио тијела, а 
Гагић Петра два-три пута шаком ударио у предио главе. 
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Турсуновић Зулфо је у просторији затвора на очиглед свих присутних затвореника питао 
ко је Гагић Љубица, затим пришао истој и испитивао је о само њему познатој радио станици, 
псујући јој четничку мајку. Потом је ухватио за косу те њеном главом ударао о зид затворске 
просторије, услед тих удараца је Гагић Љубица задобила повреде на глави које су крвариле. 
Након тога је Турсуновић Зулфо са својим пратиоцима напустио затвор, а предходно запријетио 
да ће се вратити и „заклати" Гагић Љубицу. 

Након физичког малтретирања и упућених пријетњи од стране Турсуновић Зулфе, Гагић 
Љубица ( истој је у селу Карно убијен муж Гагић Милојко прије него што је она затворена види 
тачку 8.), је из страха узела флашицу са есенцијом коју је имала у својој торби и исту попила. 
Симеуновић Велимир када је видио код Гагић Љубице есенцију од исте је покушао отети 
флашицу али је она ипак успјела попити одређену количину течности усљед које су наступиле 
тешке тјелесне повреде у организму, лицу и грудима. Иако је стражар упознат са наведеним 
догађајем нико јој није пружио адекватну медицинску помоћ, дакле радило се о очигледној 
намјери стражара и командног састава логора да Гагић Љубица усљед јаких болова умре 
наочиглед свих затвореника. Такође у периоду њених мука које су трајале седам дана од момента 
када је попила есенцију у затвору, у просторију је поново дошао Турсуновић Зулфо и када је 
видио да Гагић Љубица лежи итој се обратио ријечима, „крмачо једна, знаш ли ти да се у затвору 
не смије лежати, ако те још једном нађем да лежиш убићу те из пушке". Када је Турсуновић 
Зулфо долазио у затвор сви присутни су морали устајати. 

Након задобијених повреда од есенције, Гагић Љубица је преминула у затвору и са 
осталим затвореницима је преноћила једну ноћ, а сутрадан на реаговање затвореника сахрањена 
је у градско гробље Сребреница. 

Дана 09.07.2002.године од стране Комисије за тражење несталих и заробљених лица РС 
извршена је ексхумација посмртних остатака Гагић Љубице, а 26.09.2003.године путем ДНК 
анализе извршена је идентификација. 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Копија Кривичне пријаве ЦЈБ Зворник број 13/02-230-КУ-85/97 од 
26.05.1997.године достављена Окружном Јавном Тужилаштву Бијељина са 
прилозима, ( прилог бр.65. ) 
Копије Кривичних пријава СЈБ Братунац КУ-33/93 и КУ-34/93 од 
24.04.1993 .године достављене Вишем Јавном Тужилаштву Бијељина,са 
прилозима ( прилог бр.66.) 
Записник о саслушању свједока Гагић Петра број Кри 1503/94 узет од стране 
Окружног суда у Београду дана 02.11.1994.године и записник о прикупљању 
изјаве од свједока Гагић Петра сачињен у ЦЈБ Бијељина дана 16.11.2005.године. 
потврда ЦК општине Братунац број 24/92 од 14.08.1992.године, ( прилог бр.67 ) 
Изјава узета на записник од Гагић Цвијетина зв."Мато" број 15-18-02-16/94 од 
05.05.1994.године сачињена у ПС Скелани, ( прилог бр.68.) 
Записник о саслушању свједока Гагић Данице број Кри 125/94 од 15.10.1994.год 
сачињен пред Основним судом у Зворнику, и службена забиљешка СЈБ 
Сребреница број 13-5/01-201/98.од 20.10.1998.године, ( прилог бр.69.) 
Записник о саслушању свједока Суботић Видоја број Кри 127/94 од 
17.10.1994.године сачињен пред Основним судом у Зворнику, ( прилог бр.70.) 
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Службена забиљешка ЦЈБ Зорник број 13/02-230/97 од 08.05.1997.године, ( 
прилог бр.71.) 
Записник о саслушању свједока Симеуновић Велимра број Кри 1503/94 од 
31.10.1994.године сачињен од стране Основног Суда у Београду, ( прилог бр.72. 
) 
Службена забиљешка са Гагић Цвијетином у СЈБ Сребреница број 13-5/01-
202/98 од 20.10.1998.године, ( прилог бр. 73. ) 
Записник о саслушању свједока Суботић Млађена Кри: 1503/94 од 
01.11.1994.године сачињен пред Окружним судом у Београду и записник о 
прикупљању изјаве од свједока Суботић Млађена сачињен у ЦЈБ Бијељина дана 
16.11.2005.године, ( прилог бр.74.) 
Записник о саслушању свједока Гагић Милеве број 12-1-6/02-501/05.од 
14.11.2005.године,сачињен у ПС Сребреница, ( прилог бр.75.) 
Записник о прикупљању изјаве од свједока-оштећеног Гагић Милије сачињен 
дана 16.11.2005.године у ЦЈБ Бијељина, ( прилог бр.76.) 
Записник Основног Суда Сребреница о извршеној ексхумацији посмртних 
остатака Гагић Милојка број Кри 45/02 од 14.09.2002.године, ( прилог бр.77.) 
Записник о идентификацији посмртних остатака Гагић Милојка ИД ИЦМП 
15985, и увјерење Канцеларије за тражење несталих и зарпобљених лица РС број 
74/03 од 01.07.2003.године, ( прилог бр.78.) 
Потврда о смрти за Гагић Милојка број 74/03 од 01.07.2003.године, налаз ДНК 
анализе за идентификацију Гагић Милојка број 1930/03 од 13.06.2003.године, и 
извод из матичне књиге умрлих за Гагић Милојка, ( прилог бр.79.) 
Записник Канцеларије за тражење несталих и заробљених лица РС о 
идентификацији посмртних остатака Гагић Љубице број 130/03 од 
26.09.2003.године, налаз ДНК анализе за идентификацију Гагић Љубице број 
2119/03 од 24.07.2003.године, ( прилог бр.80.) 

ТАЧКА 11. 
ЗАСЈЕДА НА ПУТУ СРЕБРЕНИЦА - СКЕЛАНИ 

Дана 18.05.1992. године, око 06,00 часова, група грађана - цивила, пошла је са 
теретним возилом марке „ТАМ" из села Постоје, општина Сребреница у правцу Скелана, у 
намјери да напусте село због страха да ће бити нападнути од муслиманских оружаних снага, које 
су претходно нападале српска села. Када су око 07,оо часова са возилом и стварима стигли у 
мјесто Витез, на возило и лица је отворена снажна ватрена паљба из ватреног оружја. На лицу 
мјеста су смртно страдали: 

1. МАТИЋ БОЖИДАР, рођен 1969. године 
2. МАТИЋ НЕДЕЉКО, рођен 1947. године 
3. МАТИЋ МАТО, рођен 1966. године 
4. ЈОВИЋ МИЛЕНКО, рођен 1967. године 

23 



Приликом ове засједе рањен је Матић Срећко, рођен 1956. године. 

Докази који потврђују наведне чињенице су: 

Копија кривичне пријаве ЦЈБ Зворник, од 15.11.2000. године, ( прилог бр.81.) 
Службена забиљешка сачињена на наведене околности у ПС Скелани, 19.04.1996. 
године са Матић Срећком, ( прилог бр.82.) 
Службена забиљешка сачињена 24.05.1992. године, од стране СЈБ Скелани, на 
околности постављања засједе и убиства наведених лица, ( прилог бр.83.) 
Опис повреда жртава од нападача у наведеној засједи са фотографијама. ( 
прилог бр.84.) 

ТАЧКА 12. 
НАПАД НА СЕЛО РАДОШЕВИЋИ 

Село РАДОШЕВИЋИ ( обиљежено у карти редним бројем 33 ), настањено искључиво 
српским становништвом. Дана 20.05.1992. године плански и систематично нападнуто је од 
стране припадника јединица ТО Сребреница, којим су командовали Бектић Неџад и Мехољић 
Хакија. Село је у потпуности уништено, опљачкано и запаљено, а приликом упада у село у истом 
је затечен и убијен, а потом и запаљен у својој кући: 

1. ПЕРИЋ АЛЕКСА, из села Радошевићи, општина Сребреница. 
Дана 26.09.2002.године од стране Комисије за тражење несталих и заробљених лица РС, 

извршена је ексхумација посмртних остатака Перић Алексе у његовој кући у селу Радошевићи, 
општина Сребреница, а дана 26.10.2004.године, извршена је идентификација путем класичне 
методе, чиме се потврђују наводи из описаног догађаја. 

Докази који потврђују наведне чињенице су: 

Записник Основног суда Сребреница о извршеној ексхумацији Перић Алексе 
број Кри 59/02 од 26.09.2002.године, ( прилог бр.85.) 
Записник о датој изјави Гагић Цвијетина број 15-18-02-16/94 од 
05.05.1994.године, ( прилог бр.68.) 

ТАЧКА 13. 
УБИСТВО ЦИВИЛА СИМИЋ ВОЈИСЛАВА 

Дана 21.05.1992. године око 17,оо часова у селу Сикирићи, општина Братунац у својој 
њиви докје обављао пољопривредне радове, убијен је, 
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1. СИМИЋ ВОЈИСЛАВ, син Светолика, рођен 1941. године у Сикирићи, општина 
Братунац, гје је био и настањен. 

Према прикупљеним обавјештењима, Симић Војислав се налазио на њиви скупа са својим 
сином Милојком и на исте је пуцао из ватреног оружја Машић Ибрахим, којом приликом је убио 
Војислава, док се његов син успио спасити бјежањем. 

Докази који потврђује наведну чињеницу су: 

Копија кривичне пријаве ЦЈБ Зворнок, број КУ-119/04, од 04.08.1994.године, ( 
прилог бр.86.) 
Службена забиљешка ЦЈБ Зворник, од 22.05.1994. године, сачињена са Симић 
Милојком, на горе наведене околности. ( прилог бр.87.) 

ТАЧКА 14. 
ЗАСЈЕДА НА РЕГИОНАЛНОМ ПУТУ 

МИЛИЋИ - СРЕБРЕНИЦА У МЈЕСТУ ЖУТИЦА 

Дана 21.05.1992.године око 15,00 часова на регионалном путу Милићи Сребреница у 
мјесту Жутица, општина Сребреница, постављена је засједа и извршен оружани напад од стране 
припадника ТО Сребреница на возило марке „ТАМ" рег.ознака ЗВ 238-91, којим је управљао 
власник Петковић Млађен из Милића и том приликом је убијено осам цивилних лица: 

1. ПЕТКОВИЋ МЛАЂЕН. возач из Милића рођен 1952.године. 
2. КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО, рођен 1960године. 
3. КАНДИЋ НЕДЕЉКО, рођен 1956.године. 
4. ЛАЗАЕРВИЋ МИЋО, рођен 1974.roдине 
5. ОБРАДОВИЋ МИЉАНА, рођена 1938.године. 
6. ИЛИЋ ОБРЕНИЈА, рођена 1958.године. 
7. ЗЕЧИЋ СЛОБОДАН, рођен 1966.године 
8. ШАРАЦ ВОЈИСЛАВ, рођен 1924.roдине. 

Међу убијеним су се налазиле двије жене из чега се види да возило није било војно, већ да 
је служило за превоз цивилног становништва. 
Засједу је преживјео Илић Радомир из Милића који је том приликом спасио двоје дјеце. 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Копија Кривичне пријаве са прилозима, СЈБ Милићи број 15-17/02-КУ-6/93 од 
21.06.1993.године достављена Основном Јавном тужилаштву Власеница, са 
прилозима (прилог бр.88.) 
Записник о саслушању свједока Илић Радомира сачињен код Основног суда у 
Власеници дана 24.02.1995.године, ( прилог бр.89.) 
Ратни календар 281 ИБЛ Бригаде, ( прилог бр.54.) 
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ТАЧКА 15. 
ЗАСЈЕДА НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ 
ЗВОРНИК - МИЛИЋИ - САРАЈЕВО У 

МЈЕСТУ КОЊЕВИЋ ПОЉЕ 

Дана 27.05.1992. године на магистралном путу Зворник - Милићи - Сарајево у мјесту 
Коњевић поље, општина Братунац, постављена је засједа и извршен напад од стране припадника 
ТО Сребреница. Јединица из Церске, Коњевић Поља, Власенице и Братунца, које су сачињавали 
ТО Сребреница, плански су организовале засједа на колону камиона власништво ДД „Боксит" 
Милићи, са циљем потпуног уништења и том приликом убили пет лица који су били цивили, а 
један камион су у потпуности уништили. 

Убијени су: 
1. СУШИЋ НОВИЦА, возач камиона, рођен 1962.године . 
2. ПОПОВИЋ ЗОРАН, путник у камиону, рођен 1959.године. 
3. МИЈАТОВИЋ ЂОРЂО, путник, који се враћао из болнице у Београду за Милиће, 

рођен 1950.године. 
4. СИМИЋ СТЕВО, возач камиона, рођен 1953.године. 
5. ВУЈАДИНОВИЋ МИЛОМИР, путник у камиону рођен 1960.године. 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Кривична пријава СЈБ Милићи број 15-17/02-КУ-7/93 од 23.06.1993.године са 
прилозима која је достављена Основном Јавном Тужилаштву Власеница, ( 
прилог бр.90.) 
Записник о саслушању свједока Чохадаревић Шахе сачињен дана 
19.08.1995.године сачињен пред Окружним судом у Београду. ( прилог бр.91.) 

ТАЧКА 16 
ЗАСЈЕДА У МЈЕСТУ БАКРАЧИ - КАМЕНИЦА 

УБИСТВО ТРИ МИЛИЦИОНАРА СУП-а ЗВОРНИК 

Дана 29.05.1992. године, око 22 часа, у мјесту Бакрачи, мјесна заједница Каменица, 
постављена је засједа од стране муслиманских оружаних формација ТО Церска и Каменица 
припадницима милиције СУП-а Зворник који су обављали своје редовне послове и задатке из 
области безбједности. Милиционери, међу којима се налазио и замјеник командира, су се враћали 
службеним возилом из станичног одјељења милиције из Бакрача за Зворник и на путу без 
икаквог разлога и повода на исте је пуцано из аутоматског оружја усљед чега су рањени и 
заробљени. Након заробљавања физички су злостављани и подвргнути великим патњама и 
мучењима, а потом убијени: 
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1. ЕРИЋ СЛАВКО, син Цвике, рођен 10.10.1948. године у Челопеку, општина 
Зворник, гдје је био и настањен ( замјеник командира СУП-а Зворник), 

2. ' ВУЈЕВИЋ ВЛАДО, син Драгомира, рођен 07.10.1965. године у Г. Локању, 
општина Зворник, гдје је био и настањен, 

3. ЈОВАНОВИЋ НИКОЛА, син Луке, рођен 07.02.1943. у Кнежини, општина 
Соколац, био настањен у Зворнику, 

Докази који потврђују наведене чињенице: 

Копија кривичне пријаве СЈБ Зворник, број 01-16/04-230- КУ-51/92 од 20.08.1992. 
године са прилозима( прилог бр.92), 
Записник о прикупљању изјаве од лица Ерић Босиљке бр. 12-1/02-1-230-1215/05 
од 21.11.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Ерић Славка, ( прилог 
бр.93.), 
Записник о прикупљању изјаве од лица Јовановић Милице бр. 12-1/02-2-230-
1217/05 од 23.11.2005. године, извод из матичне књиге умрлих за Јовановић 
Николу и увјерење о погибији, ( прилог бр.94.) 
Записник о прикупљању изјаве од лица Вујевић Миле бр. 12-1/02-2-230-1226/05 
од 24.11.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Вујевић Владу, ( 
прилог бр.95.) 

ЈУНИ 1992. ГОДИНЕ 

ТАЧКА 17. 
НАПАД НА СЕЛО ОПАРЦИ 

Село ОПАРЦИ (обиљежено у карти редним бројем 43) било је настањено искључиво 
српским становништвом. Дана 01.06.1992. године, наоружани припадници ТО Сребреница из 
села Моћевићи, Брезовице, Запоље и Пирићи извршили су плански, систематичан и 
организовани напад на село, којом приликом је село спаљено, уништено и опљачкано, а убијени 
су цивили: 

1. ПЕТРОВИЋ ЖИВОЈИН, син Цвијетина, рођен 1919. године, рођен у селу Опарци, 
општина Сребреница, гдје је и настањен. 

2. ПЕТРОВИЋ ДИКОСАВА, кћи Драге, рођена 1939. године, била настањена у селу 
Опарци, општина Сребреница. 

3. ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД, рођен 1931. године у селу Опарци, општина Сребреница, гдје 
је био и настањен, чији посмртни остаци нису још пронађени. 
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Из села Опарци у Сребреницу су живи одведени цивили: 

1. ИЛИЋ РАТКО, син Момчила рођен 20.11.1942.године у селу Опарци, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен, инвалид са деформисаним рукама. 

2. ИЛИЋ УГЉЕША, син Момчила рођен 14.08.1939.године у селу Опарци, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен, 

3. ИЛИЋ ДРАГИЋ, син Драгомира рођен 14.02.1939.године у селу Опарци, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен. 

Према казивању свједока Петровић Стојана, горе наведена лица су проведена кроз село 
Моћевићи са завезаним рукама од стране Алић Фахре из села Брезовице и Шећић Изе из 
Моћевића, те одведени за Сребреницу по наређењу Алихоџић Хајрудина и Гребовић Фадила и 
предати у штаб ТО Сребреница Орић Насеру. Илић Угљеша, Илић Ратко, Илић Драгић и 
Петровић Милорад се још увијек воде као нестала лица и регистровани су у МКЦК . 

Према казивању истог свједока његовог оца Петровић Живојина, убила су браћа Јакубовић 
Ибро који се тренутно налази у Америци и Јакубовић Фикрет из Моћевића који је касније 
погинуо, који носе надимак "Димушићи". Свједок Петровић Стојан је наведене информације 
добио од Јакубовић Шабана из Моћевића и Алихоџић Назифа, који је тренунто настањен у мјесту 
Раковац, општина Братунац. 

Из документа, рад чете Брезовица од првог организовања па до данас, који је саставио њен 
комадант Алић Фахрудин се види да је наведена чета Брезовице заједно са четом Моћевићи 
учествовала у нападу на село Опарци. Том приликом како је наведено у документу, „убијена су 
два четника, а тројица заробљена и одведени живи у Сребреницу" и предати у команду. 
Највјероватније овдје није приказано убиство жене Петровић Дикосаве, јер се то не сматра 
војним успјехом за похвалу. 

Из документа 8 оперативне групе Сребреница број 69/94 од 07.03.1994.године се потврђује 
да је тадашњи штаб ТО Сребреница евидентирао напад на село Опарци 01.06.1992.године и у 
истом је констатовано „даје агресор успјешно протјеран са локације Опарци". 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Копија кривичне пријаве са прилозима СЈБ Братунац број КУ-59/93 од 
24.08.1993.године достављена Основном јавном тужилаштву Зворник, ( 
прилог бр.96.) 
Записник о саслушању свједока Петровић Стојана број Кри 112/94 од 
09.10.1994.године сачињена од стране Основног суда у Зворнику и 
Записник о саслушању свједока Петровић Стојана број 12-1-6/02-226/05 од 
11.04.2005.године сачињен у ПС Сребреница, ( прилог бр.97.) 
Записник о саслушању свједока Ћирковић Јелка број 12-1-6/219/05.од 
06.04.2005.године,сачињена у ПС Сребреница, ( прилог бр.98.) 
Записник о салушању свједока Илић Недељка број 12-1-6/02-220/05.од 
06.04.2005.године сачњен у ПС Сребреница, ( прилог бр.99.) 
Потврда о пријави нестанка лица Илић Ратка, ( прилог бр.100.) 
Потврда о пријави нестанка лица Илић Угљеше, ( прилог бр.101.) 
Потврда о пријави нестанка лица Илић Драгић, извод из матичне књиге 
умрлих за Илић Драгића од 18.11.2005.године. ( прилог бр.102.) 
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Билтен чете Брезовица „од првог организовања па до данас" аутора Алић 
Фахрудина, (прилог бр.103.) 
Акт Команде 8. Ог Сребреница, број: 69/94, од 07.03.1994. године, ( 
прилог бр. 15.), 

ТАЧКА 18. 
НАПАД НА СЕЛО ЦРКВИНЕ 

Село ЦРКВИНЕ (обиљежено у карти редним бројем 47) је било настањено искључиво 
српским становништвом, а граничило се са муслиманским селима Познановићи, Михољевине и 
Осмаче. Почетком јуна 1992.године од стране ТО Сребреница, 12 муслиманских војника из села 
Осмаче је дошло у село и против правно лишли слободе Павловић Борислава и његову супругу 
Павловић Десанку и физички малтретирали, а потом пуцали у брачни пар из ватреног оружја из 
непосредне близине са циљем да их лише живота. Павловић Борислав је преживио, задобивши 
прострелне ране, а извршиоци су мислили да су га убили, док је његова супруга Павловић 
Десанка убијена на лицу мјеста. 

1. ПАВЛОВИЋ ДЕСАНКА, кћи Милорада рођена 1933.године са пребивалиштем у селу 
Црквине, општина Сребреница. 
Преживјели свједок Павловић Борислав је тренутно настањен у мјесту Стајићево, СиЦГ. 
Након тога сви становници села су побјегли у сусједно село Ратковићи који су такође 

нападнути 21.06.1992.године (види тачку 21.). Село Црквине након прогона становништва је 
уништено и запаљено, а имовина опљачкана. 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Изјава узета на записник од Павловић Обрена, ( прилог бр.104.), 
Записник о саслушању свједока Павловић Боже број 12-1-7/02-230-727/05.од 
01.12.2005.године,сачињена у ПС Братунац. ( прилог бр.105.) 
Обдукциони записник за Павловић Десанку број Ф-С-16 од 11.07.1993.године, ( 
прилог бр.106.) 

ТАЧКА 19. 
НАПАД НА СЕЛО РУПОВО БРДО 

Село РУПОВО БРДО, општина Милићи, са засеоцима Жугићи, Глигори и Милинковићи, 
настањено искључиво српским становништвом је нападнуто дана 10.06.1992.године. од стране 
припадника ТО Сребреница којима су командовали Орић Насер и Турсуновић Зулфо и Меканић 
Бећир. Напад на село су извршили плански, систематично и организовано тако да је село 
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уништено и запаљено, а имовина опљачкана. Запаљена је и Основна школа „21 децембар" као и 
Управна зграда и радионица ДП "Бирач" Власеница, Шумарница РО „Шумарство бирач" и 
стамбена зграда РО "Бирач", Власеница, што се види из приложене фото-документације. 
Приликом напада на село у истом је убијено пет цивила и то: 

1. МИЛИНКОВИЋ ВОЈКО зв. „ВОЈИСЛАВ", син Максима, рођен 09.06. 1938. године у 
Дервенти, општина Милићи, стално био настањен у Руповом Брду, 

2. МИЛИНКОВИЋ МИРЈАНА, кћи Гојка, рођена 04.05.1039. године у Дервенти, општина 
Милићи, стално била настањена у Руповом Брду, 

3. МИЛИНКОВИЋ РЕЉА, син Маринка, рођен 12.11.1942. године у Руповом Брду, 
општина Милићи, гдје је био и настањен, 

4. МИЛИНКОВИЋ РАДОЈЕ, син Петра, рођен о 1.10.1952. године у Руповом Брду, 
општина Милићи, гдје је био и настањен, 

5. ЖУГИЋ КОВИЉКА, кћи Митра, рођена 1992. године у Радачићи, општина Олово, 
стално била настањена у Рупово Брдо. 

Из села су заробљена и одведенатри лица, који су највјероватније убијени, који још нису 
пронађена и воде се као нестала лица, и то су: 

1. МИЛИНКОВИЋ ВЛАДО, син Миле, рођен 23.08.1948. године у Руповом Брду, општина 
Милићи, гдје је био и стално настањен, 

2. ЖУГИЋ КОМЉЕН, син Милоша, рођен 02.10.1925. године у Руповом Брду, општина 
Милићи, гдје је био и стално настањен, 

3. ЖУГИЋ ТРИВКО, син Комљена, рођен 14.02.1954. године у Руповом Брду, општина 
Милићи, гдје је био и стално настањен. 

Приликом напада на село Рупово Брдо, рањени су Жугић Миломир и Милинковић 
Вукица. 

Такође и у овом предметном догађају, као и у претходно описаним се потврђује 
злочиначка намјера извршилаца, што се види из њихових радњи извршења и начина извршења. 
Убијен је брачни пар Милинковић Војко зв. „Војислав" и његова супруга Милинковић Мирјана, 
након чега су запаљени у кући, а отац и син Жугић Комљен и Тривко су заробљени и воде се и 
дан данас као нестали ( извршиоци крију трагове злочина ) док је Жугић Ковиљка према изјави 
свједока заклана. 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Копија кривичне пријаве СЈБ Милићи са прилозима број 15-17/02-КУ-1/93 од 
17.05.1993.године достављена Основном јавном тужилаштву Власеница. ( прилог 
бр.107.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Милинковић Војку, ( прилог бр.108.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Милинковић Мирјану, ( прилог бр.109.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Милинковић Рељу, ( прилог бр.110.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Милинковић Радоја, ( прилог бр.111.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Милинковић Ковиљку, ( прилог бр.112.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Милинковић Владу, ( прилог бр.113.) 
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Извод из матичне књиге умрлих за Милинковић Комљена, ( прилог бр.114.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Милинковић Тривка. ( прилог бр.115.) 
Записник о прикупљању изјаве од Милинковић Милојка, сачињен од ПС Милићи, 
28.11.2005.године под бројем 12-1-8/02-230-421/05, ( прилог бр.116.) 
Записник о прикупљању изјаве од Жугић Станка, сачињен од ПС Милићи, 
01.12.2005.године под бројем 12-1-8/02-230-430/05 и Записник о саслушању 
свједока Жугић Станка, дат пред Основним судом у Власеници, ( прилог бр.117. 
) 
Записник о прикупљању изјаве од Жугић Здравка, сачињен од ПС Милићи, 
30.05.2005.године под бројем 12-1-8/02-230-194/05, ( прилог бр.118.) 
Записник о прикупљању изјаве од Глигоревић Љубише, сачињен од ПС Милићи, 
20.04.2005.године под бројем 12-1-8/02-230-136/05, ( прилог бр.119.) 
Изјава Муратовић Рифета узета на записник од СЈБ Власеница, 
06.04.1993 .године. ( прилог бр.120.) 
Фотодокументација о спаљеним и уништеним српским кућама у селима 
Бутковићи, Нова Касаба, Метаљка, Ванџићи, Гаке, Рупово Брдо, све СО Милићи, 
(прилог бр.121.), 

ТАЧКА 20. 
УБИСТВО ИЗ ЗАСЈЕДЕ 

Дана 20.06.1992. године, око 12,оо часова, муслиманске оружане формације су из засједе, 
на регионалним путем Факовићи - Братунац на мосту преко Тегарске ријеке, из ватреног оружја 
убиле: 

1. ЈОВАНОВИЋ РАДУ, син Војислава, рођен 1959. године и 
2. МИЧИЋ МИЛОВАНА, син Милисава, рођен 1958. године. 

Доказ који потврђује наведну чињеницу је: 

Копија кривичне пријаве СЈБ Братунац број ку 60/93, од 30.08.1993.год. ( прилог 
бр.122.) 
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ТАЧКА 21. 
НАПАД НА СЕЛО РАТКОВИЋИ СА ЗАСЕОЦИМА 

Село РАТКОВИЋИ (обиљежено у карти редним бројм 51) било је настањено искључиво 
српским становништвом. Дана 21.06.1992. године, око 03.00 часова на православни празник 
"Тројице", извршен је широк и систематичан напад на село од стране припадника ТО Сребреница 
из сусједних села Познановићи, Поткоријен, Осмаче, Моћевићи и Стожерско, којом приликом је 
село уништено и запаљено те имовина опљачакана, а у том нападу убијена су сљедећа лица: 

1. ПАВЛОВИЋ МИЛОВАН, рођен 17.10.1919.године у селу Ратковићи, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен, по занимању пољопривредник. 

2. РАНКИЋ МИЛУТИН, рођен рођен 15.05.1944.roдине у селу Ратковићи, општина 
Сребреница гдје је био и настањен. 

3. МИЛАНОВИЋ БОРКА, кћи Ристе и мајке Филипе, рођена 1918.године у селу 
Станатовићи, општина Братунац, настањен у селу Ратковићи, општина Сребреница. 

4. МАКСИМОВИЋ ВИНКА, кћи Филипа и мајке Персе, рођена 1927.године у селу 
Ратковићи, општина Сребреница, гдје је била и настањена. 

5. ЂУРИЋ РАДОСЛАВА, кћи Душана, рођена 1929.године у селу Ратковићи, гдје је била 
и настањена. 

6. ПРОДАНОВИЋ ЖИВАН, рођен 16.01.1967.године у селу Ратковићи, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен. 

7. СТАНОЈЕВИЋ НОВИЦА, син Витомира, рођен 1951.године у селу Ратковићи, гдје је 
био и настањен, инвалид - оштећен слух. 

8. ГАЈИЋ ЉУБИША из Ратковића 
9. СТАНОЈЕВИЋ СТАНИМИР, рођен 1949.године у селу Ратковићи, општина 

Сребреница, гдје је био и настањен. 
10. БОГИЧЕВИЋ ОБРЕН, рођен 19.06.1931.године у селу Ратковићи, општина 

Сребреница, гдје је био и настањен 
П.СТАНОЈЕВИЋ РАДЕНКО, рођен 14.10.1941.године у селу Ратковићи, општина 

Сребреница, гдје је био и настањен. 
12. ПРОДАНОВИЋ ЗОРА, рођена 10.03.1941.године из Ратковића, општина Сребреница. 
13. РАНКИЋ РАНКО, рођен 09.08.1933.године у селу Ратковићи, општина Сребреница, 

гдје је био и настањен. 
14. РАНКИЋ ВИДОЈЕ, рођен 0.08.1930.године у селу Ратковићи, општина Сребреница 
15. МАКСИМОВИЋ ДРАГОМИР, рођен 24.08.1948.године у селу Ратковићи, општина 

Сребреница, гдје је био и настањен 
16. ПАВЛОВИЋ НОВКА, рођена 1933.године из села Ратковићи, општина Сребреница 
17. СТАНОЈЕВИЋ ДЕСАНКА, кћи Пере рођена 1922.године из села Ратковићи, општина 

Сребреница, инвалид - непокретна. 
18. СТЕВАНОВИЋ СТОЈАН, син Драгомира рођен 1939.године, масакриран , заклан и 

одсјечен полни орган и стављен уста. 
19.ПАВЛОВИЋ ДРАГО, син Обрада из Ратковића, општина Сребреница. 
20.ЈОВАНОВИЋ ОБРАДИН, син Раде из села Ратковићи, општина Сребреница. 
21.ЈОВАНОВИЋ СЛАВКО, село Брађевина, општина Сребреница. 
22.МАКСИМОВИЋ РАДОМИР, рођен 10.04.1926.године у селу Ратковићи, општина 
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Сребреница, гдје је био и настањен 
23.СТАНОЈЕВИЋ НИКОЛА, син Тодора рођен 18.09.158.године у селу Ратковићи, гдје 

је био и настањен 
24.МАКСИМОВИЋ РАТКО, син Милорада, рођен 1946.године у селу Ратковићи 

гдје је био и настањен. 

Такође истог дана од истих јединица нападнути су засеоци села Ратковићи и то 
Дучићи (обиљежено у карти редни бројм 49), Дворишта (обиљежено у карти редни бројем 50), 
Рачићи (обиљежено у карти редни бројем 48) и Полимци (обиљежено у карти редни бројем 56) 
из наведених мјеста становници су протјерани, а њихова имовина уништена, попаљена и 
опљачкана. 

У току напада на село Ратковиће у својој кући је остала непокретна старица 
Станојевић Десанка, рођена 1922.године која је пронађена у кући и убијена те запаљена ( жртва 
евидентирана под редним бројем 17 ). Од тада се водила као нестала особа. 

Дана 22.06.2004.године, од стране Комисије за тражење несталих и заробљених лица РС 
извршена је ексхумација посмртних остатака Станојевић Десанке из њене куће у Ратковићима, а 
дана 26.10.2004.године извршена је идентификација класичном методом. 

Из структире убијених лица у селу Ратковићи, међу којима је и шест жена - старица, 
видљиво је да су од стране нападача, припадника ТО Сребреница, убијани сви редом без обзира 
на године старости и пол из чега се види злочиначка намјера извршилаца да униште све што је 
српско. 

Дана 27.06.1992.године у исто вријеме и на исти начин као и на село Ратковиће, од стране 
истих јединица, нападнута су српска села Брађевине (обиљежена у карти редним бројем 53), 
Магудовићи (обиљежено у карти редним бројем 52) и Калудра (обиљежено у карти редним 
бројем 56). 

У селу је убијено пет лица наведених горе у списку под редним бројем 7,8,18,19 и 20., 
након чега је село опљачакно куће разрушене и запаљене. 

Убијен је Станојевић Новица, инвалид жртва евидентирана под редним бројем 7, особа са 
оштећеним слухом, а Стевановић Стојан, жртва под редним бројем 18, је масакриран клањем и 
одсјецањем полног органа који му је стављен у уста . 

Очевидац наведеног догађаја је Стевановић Станиша, који је све гледао из непосредне 
близине и препознао извршиоце Јакубовић Ибру и Хусић Веказа из села Моћевићи, Салиховић 
Хусу и Шећић Фикрета. Свједока Стевановић Станиша је изјаву давао и истражитељима Хашког 
трибунала и исту вам достављамо у прилог извјештаја. 

Наведеним радњама извршења, потврђује се злочиначка намјера да униште све што је 
српско. Та намјера се огледа и у случају рањавања Гајић Љубише из села Магудовићи, а потом 
његово убиство паљењем на ватри, што моиже потврдити свједок Стевановић Милутин син 
Милисава рођен 1958.године у селу Брађевине, општина Сребреница, са пребивалиштем у мјесту 
Ратари, општина Обреновац, који је све то гледао из непосредне близине. 

Дана 29.06.1992.roдине од стране истих јединица извршен је широк и систематичан напад 
на српска села Врањешевићи (обиљежени у карти редним бројем 55), и засеок Руљевићи 
(обиљежен у карти редним број 54) којом приликом је село разрушено и запаљено, а имовина 
опљачкана, док је становништво прогнано. 

У нападима на горе наведена села и засеоке учествовале су јединице ТО Сребреница којима 
су командовали Бектић Неџад бивши официр ЈНА, Малкић Џевад зв."Учо", командир чете 
Познановићи, Малкић Абдурахман зв".Кико", замјеник командира чете Познановићи, Малкић 
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Хамза командир 1 вода чете Познановићи, Механовић Мехо командир 2 вода чете 
Познановићи,Смајловић Шевал командир 3 вода чете Познановићи, Рамић Садо командир 4 вода 
чете Познановићи, војници чете Познановићи Малкић Суљо и Рамић Садо, Дудић Мирсад 
командир чете Осмаче, Устић Акиф (погинуо) командир чете Стари Град, Тихић Ахмо, Карачић 
Неџад комадант батаљона Осат, војници Салиховић Хусо, Хусић Веказ, Јакубовић Ибро, Шечић 
Фикрет, Хасановић Фахрудин зв.Бели син Едхема из села Пирићи, општина Братунац, 

Самостална чета „Стари Град" којом је командовао Устић Акиф је између осталог 
извршила засједу у потоку којим су се извлачили становници села Ратковићи којом приликом је 
убијено више становника села, а у тој засједи су учествовали војници наведене чете: Мехмедовић 
Амир зв.'Теро" из Сребренице, Омеровић Хазим зв."Злоћо" из Скендеровића, Јахић Мирсад и 
извјесни Хазим из Љесковика. 

Планери, наредбодавци и извршиоци напада су свјесно и са намјером поставили наведену 
засједу како би цивилно становништво које је бјежало испред нападача упало у засједу, са циљем 
ликвидације и потпуног уништења те етниче групације људи. 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Копија кривичне пријаве СЈБ Братунац број 45/93 од 30.06.1993.године и допуна 
кривичне пријаве ЦЈБ Зворник број 12-6/04-230-74 од 07.07.1994.године 
достављена Основном јавном тужилаштву Зворник, ( прилог бр.123.) 
Копија кривичне пријаве ВП 7102/1 Бијељина број 70-8 од 
21.09.1995.године,достављена Основном војном тужилаштву Бијељина. ( прилог 
бр.124.) 
Службена забиљешка СЈБ Братунац 15-16/02-230-17 од 01.07.1993.године. ( 
прилог бр.125.) 
Службена забиљешка ЦСБ Сарајево од 27.04.1993.године ( прилог бр.126.) 
Записник о саслушању свједока Станојевић Радомира број 12-1-6/02-389/04 од 
19.11.2004.године сачињена у ПС Сребреница, записник о идентификацији 
посмртних остатака Станојевић Десанке, ,потврда о смрти Станојевић Десанке, ( 
прилог бр. 127.) 
Записник о саслушању свједока Павловић Боже број 12-1-7/02-230-727/05 од 
01.12.2005.године, ( прилог бр.128.) 
Записник о саслуашњу свједока Продановић Зарије број Кри 128/94 од 
17.10.1994.године сачињен пред Основним судом у Зворнику, отпусна листа са 
епикрззом број 79023 за Продановић Зарију, ( прилог бр.129.), 
Записник о саслушању свједока Продановић Добрине број Кри 64/93 од 
12.05.1995.године сачињен пред основним судом у Зворнику, ( прилог бр.130.) 
Службена забиљешка ЦСБ Сарајево од 17.05.1993.године, ( прилог бр.131.) 
Службена забиљешка ЦСБ Сарајево од 21.05.1993.године, ( прилог бр.132.) 
Записник о саслушању свједока Стевановић Станише број 12-1-7/02-230-
713/05.од 25.11.2005.roдине сачињен у ПС Братунац, ( прилог бр.133.) 
Изјава свједока Стевановић Станише дата истражитељима Хашког Трибунала 
дана 21.07.2000.године, ( прилог бр.134.) 
Акт ЦЈБ зворник број: 13/02-230-198/95, од 28.03.1995. године са 
фотодокуметацијом леша Стевановић Стојана од 29.06.1992.године, ( прилог 
бр135.) 
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Службена забиљешка ПС Братунац број 12-1-7/02-230-6/05. од 25.11.2005.године, 
( прилог бр.136.) 
Изјава на записник узета од Рамић Саде дана 11.08.1995.године у Бијељини, ( 
прилог бр.137.) 
Изјава на записник узета од Малкић Суље дана 02.08.1995.године у Бијељини, ( 
прилог бр.138.) 
Изјава на запсиник узета од Бегзадић Мехмедалије дана 06.07.1994.године у 
Бијељини, (прилог бр.139.) 
Службена забиљешка број 13/02-230-103/99 од 10.02.1999.године, ( прилог 
бр.140.) 
Службена забиљешка ЦСБ Сарајево о извршеној идентификацији од 
17.05.1993.године, ( прилог бр.141.) 
Обдукциони записник за Павловић Милована број Ф-С-1 од 11-07-1993.године, ( 
прилог бр.142.) 
Обдукциони записник за Ракић Милутина број Ф-С-2 од 11.07.1993.године, ( 
прилог бр.143.) 
Одукциони записник за Миловановић Борку број Ф-С-3 од 11.07.1993.године. ( 
прилог бр.144.) 
Одукциони записник за Максимовић Винку број Ф-С-4 од 11.07.1993.године ( 
прилог бр.145.) 
Обдукциони записник за Ђурић Радослава од 11.07.1993.године број Ф-С-5, ( 
прилог бр.146.) 
Обдукциони записник за Продановић Живана од 11.07.1993.године број Ф-С-6, ( 
прилог бр.147.) 
Обдукциони записник за Станојевић Новицу од 11.07.1993.године број Ф-С-7, ( 
прилог бр.148.) 
Обдукциони записник за Гајић Љубишу од 11.07.1993.године број Ф-С-8, ( 
прилог бр.149.) 
Обдукциони записник за Станојевић Станимира од 11.07.1993.године број Ф-С-9, 
( прилог бр.150.) 
Обдукциони записник за Богичевић Обрена од 11.07.1993.године број Ф-С-10, ( 
прилог бр.151.) 
Обдукциони записник за Станојевић Раденка од 11.07.1993.године број Ф-С-11, ( 
прилог бр.152.) 
Обдукциони записник за Продановић Зору од 11.07.1993.године број Ф-С-12, ( 
прилог бр.153.) 
Обдукциони записник за Ранкић Ранка од 11.07.1993.године број Ф-С-13, ( 
прилог бр.154.) 
Обдукциони записник за Ранкић Видоја од 11.07.1993.године број Ф-С-14, ( 
прилог бр.155.) 
Обдукциони записник за Максимовић Драгомира од 11.07.1993.године број Ф-С-
15, (прилог бр.156.) 
Обдукциони записник за Павловић Новку од 11.07.1993.године број Ф-С-17, ( 
прилог бр.157.), 
Фотодокументација о спаљеним - уништеним српским кућама и друштвеним 
објектима у селу Ратковићи са засеоцима СО Братунац ( прилог бр. 158.) 
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ТАЧКА 22. 
НАПАД НА СЕЛО ЛОЗНИЦА 

Дана 05.06.1992. године око 15,00 часова муслимани из сусједног села Пирићи упали су у 
кућу Миловановић Срећка у селу Лозница и у истој су затекли брачни пар Миловановић Срећка 
и Јовану и убодима ножем у приједјелу груди лишили их живота. 

1. МИЛОВАНОВИЋ СРЕЋКА, син Радивој а и 
2. МИЛОВАНОВИЋ ЈОВАНУ. 

Дана 20.06.1992. године ( у очи српског празника „Прве тројице" ) око 14,00 часова браћа 
Хасановић Шабан и Мевлудин, заједно са Бегзадић Мехмедалијом су уз претходно припремљен 
план, упали у кућу Миладиновић Петка у селу Лозница, општина Братунац. Након упада, 
физички су напали на Миладиновић Петка и његову супругу Милеву, старије особе и том 
приликом им нанијели тјелесне повреде. 

Након тога, дана 28.06.1992. године на српски празник „Видовдан", око 11,00 часова, 
извршен је од стране припадника ТО Сребреница из Пирића и Бјеловца, плански, организовани и 
систематичан напад на српско село Лозницу, општина Братунац. Напад су извршиле јединице ТО 
Сребренице међу којима су се налазили: Ибрић Алија, зв. „Курта", Хасановић Фахрудин, 
Хасановић „Кокан", Синановић Рахман и други. Приликом напада, муслиманске јединице, су 
упале у село Лозница и убили осам грађана цивила и то: 

1. СТОЈАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, кћи Живојина, рођена 1952. године у Лозници, општина 
Братунац, гдје је била и настањена, 

2. РОНЧЕВИЋ МИЛОРАД, син Миће, рођен 1960. године у Лозници, општина 
Братунац, гдје је био и настањен, 

3. ФИЛИПОВИЋ ВЕРИЦА, кћи Живана, рођена 1975. године у Лозници, општина 
Братунац, гдје је била и настањена, 

4. ВУЧЕТИЋ СВЕТОЗАР, син Сретена, рођен 1957. године у Лозници, општина 
Братунац, гдје је био и настањен, 

5. НИКОЛИЋ МИЛЕНКО, син Недељка, рођен 1963. године у Лозници, општина 
Братунац, гдје је била и настањена, 

6. ЛУКИЋ РАДОВАН, син Милана, рођен 1930. године у Лозници, општина Братунац, 
гдје је био и настањен, 

7. ФИЛИПОВИЋ ЂОРЂО, син Милисава, рођен 1949. године у Лозници, општина 
Братунац, гдје је био и настањен, 

8. ДАМЈАНОВИЋ МИЛОЈЕ, син Митра, рођен 1961. године у Лозници, општина 
Братунац, гдје је био и настањен. 

Приликом напада рањени су Миловановић Станоје, Вучетић Драган, Филиповић Звонко, 
Миловановић Радо, Миловановић Ђокан и Стојановић Милош, сви из села Лозница. 

Извршиоци наведених злочина су користили српске празнике и у те дане су вршили 
нападе на српска села, међу којима и на село Лозницу, знајући да Срби прослављају исте и да им 
тад будност и концентрација опадају. Из наведеног се види очигледна намјера извршилаца да 
баш тад и у то вријеме врше нападе, како би Србима нанијели што веће губитке.( У нападу на 
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село Лозницу, убијено је осам цивила међу којима и двије жене, од којих је једна малољетна 
седамнаестогодишња дјевојчица). 

Докази који потврђују горе наведене чињенице су: 

Копија кривичне пријаве ЦЈБ Зворник број: 12-6/04-230-КУ 86/94, од 24.06.1994. 
године са прилозима, ( прилог бр.159.), 
Копија кривичне пријаве СЈБ Братунац број: КУ 38/93, од 23.06.1993.године, са 
прилозима и записник о увиђају, ( прилог бр.160.) 
Записник о саслушању свједока Миловановић Станоје, сачињен од Основног суда 
у Зворнику. ( прилог бр.161.) 

ТАЧКА 23. 
НАПАД НА СЕЛО БРЕЖАНИ 

Село БРЕЖАНИ, општина Сребреница (обиљежено у карти редним бројем 28) 
настањено искључиво српским становништвом је нападнуто дана 30.06.1992.године од стране 
јединица ТО Сребреница под командом Орић Насера. У нападу су учествовали и његови 
потчињени команданати и командири: Турсуновић Зулфо, Бектић Неџад, Тихић Ахмо, Дудић 
Мирсад, Крџић Сакиб, Мехољић Хакиј, Омеровић Сафет, зв."Миш" и Табаковић Сенахид. Том 
приликом село је уништено и запаљено, а имовина опљачкана. 

У селу су убијена 21 становника : 

1. РАНКИЋ МИЛИСАВ, рођен 1947. године, запаљен, отац Мирка и Драгослава, 
2. РАНКИЋ МИРОСЛАВ, рођен 1972. године, син Милисава, 
3. РАНКИЋ ДРАГОСЛАВ, рођен 1974. године, син Милисава, 
4. ЈОСИПОВИЋ ЉУБОМИР, рођен 1975. године, 
5. МИЛОШЕВИЋ СТАНКО, рођен 1910. године, дјед од Видоја, 
6. МИЛОШЕВИЋ ВИДОЈЕ, рођен 1974. године, 
7. НОВАКОВИЋ МИЛОШ, рођен 1956. године, 
8. ПЕТРОВИЋ РАДОВАН, рођен 1923. године, 
9. ДРАГИЧЕВИЋ МИЛЕНКО, рођен 1947. године, 
10. КРСТАЈИЋ ПЕРИША, рођен 1933. године, 
11. КРСТАЈИЋ МИЛОШ, рођен 1936. године, 
12. МИТРОВИЋ МИЛИВОЈЕ, рођен 1930. године, отац Станоја, 
13. МИТРОВИЋ СТАНОЈЕ, рођен 1963. године, син Миливоја, 
14. ЛАЗИЋ ДОСТАНА, рођена 1919. године, непокретна, запаљена, 
15. ЛАЗИЋ ВИДОЈЕ, рођен 1938. године, запаљен, 
16. ЛАЗИЋ КРИСТИНА ЗВ. „ЂУЛА", рођен 1935. године, слијепа, запаљена, 
17. СТЕВАНОВИЋ МИЛОМИР, рођен 1956. године, 
18. СТЈЕПАНОВИЋ ДРАГАН, рођен 1961. године, 
19. ЈОВАНОВИЋ ОБРЕН, 
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20. КРСТАЈИЋ НОВАК и 
21. АКСИЋ БОРИВОЈЕ. 

Приликом напада на село Брежане, рањени су: Милошевић Драгић, Милошевић Милован, 
Новаковић Новак, Јовановић Владо и Балчаковић Живорад, син Милутина. 

Тијела Лазић Достане и њене кћерке Кристине нису пронађена и воде се као нестала. Дана 
23.07.2002. године, Окружни суд у Бијељини број записника: Кри-51/02, је вршио ексхумацију у 
селу Брежани општина Сребреница у циљу проналаска тијела несталих. Након извршене 
ексхумације, тијела нису пронађена. 

Дана 22.06.2004. године Окружно тужилаштво Бијељина број записника: С.бр. Кта. 33/04 
је извршило ексхумацију у селу Подкоријен и ексхумирала тијело Крстајић Новака (жртва под 
редним бројем 20). 

Докази који потврђују горе наведене чињенице су : 

Копија кривичне пријаве СЈБ Скелани са прилозима број КУ-65/93 од 
26.07.1993.године достављена Основном јавном тужилаштву Зворник и спис 
Основног тужилаштва Зворник број Кт-112/93 од 04.10.1993.године. ( прилог 
бр.162.) 
Записник о саслушању свједока Стјепановић Видосава, сачињен 20.09.1994. 
године од стране Основног суда у Зворнику, ( прилог бр.29.) 
Записник о саслушању свједока Митровић Миливоја, сачињен 17.12.1994. године 
од стране Основног суда у Зворнику, ( прилог бр.26.) 
Записник о саслушању свједока Марјановић Милисава, сачињен 18.10.1994. 
године од стране Основног суда у Зворнику, ( прилог бр.28.) 
Записник о саслушању свједока Балчаковић Милутина, сачињен 14.10.1994. 
године од стране Основног суда у Зворнику, ( прилог бр.27.) 
Записник о саслушању свједока Милошевић Милована, сачињен 12.10.1994. 
године од стране Основног суда у Зворнику, ( прилог бр.163. ) 
Својеручноа изјава сачињена од Марјановић Милорада са преводом на енглески 
језик, дана 8.11.1992. године, (прилог бр. 164.) 
Потврда МКСК за Лазић Достану о пријави њеног нестаннка од 17.09.2003. 
године, (прилог бр.165.) 
Потврда МКСК за Лазић Крстину о пријави њеног нестаннка од 17.09.2003. 
године, (прилог бр.166.) 
Записник Окружног суда у Бијељини број Кри-51/02, од 23.07.2002. године, 
ексхумацији, (прилог бр.167.) 
Записник Окружног тужилаштва Бијељина број С. Бр. Кта. 33/04, од 
22.06.2004.године, ( прилог бр.168.) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
12, за Лазић Видоја од 16.07.1993..године, ( прилог бр.169.) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
13, за Стевановић Миломир, од 16.07.1993..године, ( прилог бр.170.) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
14, за Стејпановић Даргана, од 16.07.1993..године, ( прилог бр.171.) 
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Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
15, за Ранкић Милисава, од 16.07.1993..године, ( прилог бр.172.) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
16, за ранкић Мирослава, од 16.07.1993..године, ( прилог бр.173.) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
17, за Ранкић Драгослава, од 16.07.1993..године, ( прилог бр.174.) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
18, за Милошевић Видоја, од 16.07.1993..године, ( прилог бр.175.) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
19, за Петровић Радована, од 17.07.1993..године, ( прилог бр.176.) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
20, за Новаковић Милоша, од 17.07.1993..године, ( прилог бр.177.) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
21, за Митровић Миливоја, од 17.07.1993..године, ( прилог бр.178.) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
22, за Крстајић Перишу, од 17.07.1993..године, ( прилог бр.179.) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
23, за Крстајић Милоша, од 17.07.1993..године, ( прилог бр.180.) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
24, за Митровић Станоју од 17.07.1993..године, ( прилог бр.181.) 
Потврда 281 ИБ ЛБ број: 12/94, од 30.12.1994. године о учешћу у акцијама 
војника. (прилог бр.182.). 
Фотодокументација о спаљеним - уништеним српским кућама, споменицима и 
друштвеним објектима у селима Зелени Јадар, Прибићевац, Вукосављевићи, 
Брежани СО Скелани, ( прилог бр. 183.) 

ЈУЛИ 1992. ГОДИНЕ 

ТАЧКА 24. 
НАПАД НА СЕЛО КРЊИЋИ 

Село КРЊИЋИ, општина Сребреница (обиљежено у карти редним бројем 63) настањено 
искључиво српским становништвом. Нападнуто је дана 05.07.1992.године око 14,40 часова од 
стране припадника јединица ТО Сребреница под командом Орић Насера. У нападу су 
учествовали и његови потчињени команданати и командири Бектић Неџад, Мехољић Хакија, 
Тихић Ахмо и Крџић Сакиб и уз добро планиран, организован и систематичан напад, убијено је 
18 становника села Крњићи, док је 12 рањено, а село уништено, запаљено и имовина опљачкана. 
Запљене су Основна школе и станови за школу, продавница, Омладински дом, Мјесна 
канцеларија, амбуланта, а православна црква у том селу је демолирана и оскрнављена. 
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Убијени су: 

1. ТРИМАНОВИЋ РАДЕ, син Петка рођен 01.09.1959.године у Крњићима, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен 

2. ЈОВАНОВИЋ СРЕДОЈЕ, син Недељка рођен 20.08.1947. године у Крњићима, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен 

3. СИМИЋ ИЛИЈА, син Симеуна, рођен 12.08.1911.године у Крњићима, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен 

4. ЛАЗАРЕВИЋ БОБАН зв. „СЛОБОДАН", син Спасоја рођен 06.11.1964..године у 
Лозници, настањен у Скеланима, свештеник, 

5. МАКСИМОВИЋ МИЛЕНКО, син Ристе, рођен 07.07.1942.године у Крњићима, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен, 

6. ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГУТИН, син Милоша, рођен 09.04.1962.године у Крњићима, 
општина Сребреница, био и настањен у селу Жабоквица, 

7. ВЛАДИЋ ВЛАЈКО, син Петра, рођен 12.07.1934.године у Крњићима, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен 

8. ВУЈИЋ СОКА, кћи Петра, рођен 20.02.1922.године у Крњићима, општина Сребреница, 
гдје је био и настањен 

9. ПЕЧЕНИЦА ДРАГОЉУБ, рођен у Панчеву, био настањен у Скеланима, 
10. МИЛОШЕВИЋ НЕБОЈША, син Зорана, рођен 23.06.1975.године настањен био у 

Бујаковћима, 
11. МИЛОШЕВИЋ МИЛАН, син Миленка, рођен 17.07.1961.године у Бујаковћи, општина 

Сребреница, гдје је био и настањен 
12. ЈОВАНОВИЋ МИРОСАВА, кћи Борисава, рођен 17.10.1939.године у Костоломцима, 

општина Сребреница, била настањена у Крњићима, 
13.МИЧИЋМИЉА, кћи Саве, рођен 07.01.1927.године у Крњићима, општина 

Сребреница, гдје је био и настањен 
14. ПАРАЧА ВАСО, рођен у Крњићима, општина Сребреница, гдје је био и настањен, 

учитељ у пензији, био непокретан, 
15. СИМИЋ ВЕЉКО, рођен 1959. године у Кењићима, гдје је био и настањен, 
16. ИВАНОВИЋ ИВАНА, 
17. АКСИЋ СРПКО, рођен 1972. године, 
18. МАКСИМОВИЋ РАДОШ, рођен 1968. године. 

Нападом на село Крњиће, рањени су: Јовановић Драги из Крњића, Мичић Станимир из 
Прибојевића, Арсеновић Крстина из Крњића, Арсеновић Загорка из Крњића, Владић Дикосава из 
Крњића, Блажић Станка из Крњића, Јовановић Станка из Крњића, Блажић Александра из 
Крњића, Максимовић Милан из Крњића, Петровић Станко из Крњића, Јовановић Миломир из 
Крњића и Глигић Алекса из Скелана. 

Приликом напада на село, очигледно је постојала злочиначка намјера извршилаца, што се 
потврђује из чињенице да је у селу убијано све што је затечено. Тако је убијен инвалид- старац, 
пензионисан учитељ Парача Васо (80 год.) (жртва под бројем 14), старица Вујић Сока ( 1922. 
године, жртва описана под редним бројем 8), затим свештеник у том мјесту Лазаревић Слободан 
и то у тренутку када је обављао вјерски обред сахране ( наведене под бројем 4 ), те је убијена 
Јовановић Миросава ( наведена под бројем 12 ), док је намиривала стоку у штали и нађена је 
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потпуно гола, што постоје основи сумње да је била силована, а Мичић Миља је убијена с леђа 
док је бјежала да се спаси (наведена под бројем 13 ). 

Докази који потврђују горе наведене чињенице су: 

Копија кривичне пријаве са прилозима, ПС Скелани број 13-1/02-2-230-7/95 од 
13.04.1995.године достављена Основном јавном тужилаштву Зворник, ( прилог 
бр.184.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Тримановић Раду, ( прилог бр.185.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Јовановић Средоја, ( прилог бр.186.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Симић Илију, ( прилог бр.187.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Лазаревић Бобана, ( прилог бр.188.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Максимовић Миленко, ( прилог бр.189.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Димитријевић Драгутина, ( прилог бр.190.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Владић Влајка, ( прилог бр.191.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Вујић Сока, ( прилог бр.192.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Печеница Драгутин, ( прилог бр.193.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Милошевић Небојша, ( прилог бр.194.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Милошевић Милан, ( прилог бр.195.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Јовановић Миросава, ( прилог бр.196.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Мичић Миљу, ( прилог бр.197.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Парача Васу, ( прилог бр.198.) 
Записник о саслушању свједока Вујић Миле, сачињен 11.10.1994. годдине од 
стране Основног суда у Зворнику, ( прилог бр.199.) 
Записник Основног суда у Сребреници бр: Кри 23/03, од 21.05.2003. године о 
ексхумацији, (прилог бр.200.) 
Записник Основног суда у Сребреници бр: Кри 24/03, од 22.05.2003. године о 
ексхумацији, (прилог бр.201.) 
Фото-документација о спаљеним-уништеним српским кућама, споменицима и 
друштвеним објектима у селима Крњићи, Подрто, Постоље, Крагљиводе, Језера, 
СО Скелани. ( прилог бр.202.) 

ТАЧКА 25. 
НАПАД НА СЕЛО ЗАГОНИ 

Село ЗАГОНИ, општина Братунац (означено на карти бројем 68) настањено искључиво 
српским становништвом је нападнуто дана 05.07.1992.године око 15,00 часова од стране јединица 
ТО Сребреница из сусједних села Поточари, Чизмићи и Бљечева под командом Орић Насера. У 
нападу су учествовали и његови потчињени команданти и командири са војницима Мехмедовић 
Кемалом зв."Кемо", Омеровић Сафетом зв."Миш", Ејуб Голић (погинуо), Халиловић Мирзет 
(погинуо) водио чету Будак, Осмић Зехрудин, водио Бљечевску групу Муратовић Муриз из 
Бљечеве, Муратовић зв. „Шпицо", син Нуре из Бљечаве, Захрудин Осмић, зв. „Зеле", син Бајре из 
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села Мекота и Орић Мехо. Том приликом село Загони je уништено и запаљено, а имовина 
опљачкана и у нападу су убијени: 

1. МИЛОШЕВИЋ РАДА, кћи Илије, рођена 30.07.1968. године у Загонима, 
2. ДИМИТРИЋ МИЛЕВА, рођена 1914. године, у Загонима 
3. ПАУНОВИЋ ДУШАНКА, кћи Перише, рођена 23.08.1954. године, медицинска сестра, 
4. ГВОЗДЕНОВИЋ РАДА, кћи Радоја, рођена 08.01.1973. године у Загонима, 
5. ДИМИТРИЋ МИРКО, син Миле, рођен 1974. године, у Загонима 
6. ГВОЗДЕНОВИЋ РАЈКО, син Сретена, рођен 1927. године, у Загонима 
7. ЈАШИНСКИ МАТИЈАС, 
8. ГВОЗДЕНОВИЋ БЛАГОЈЕ, син Милорада, рођен 10.04.1944.године у Загонима 
9. ТАНАСИЈЕВИЋ ЧЕДОМИР, син Благоја, рођен 03.05.1942. године у Костоломцима, 

општина Сребреница, 
10. ГВОЗДЕНОВИЋ ДРАГОЉУБ, син Миладина, рођен 17.05.1954. године у Загонима, 
11. МАЛОВИЋ МИОДРАГ, син Илије, рођен 11.03.1943. године у селу Витковићи, општна 

Братунац, 
12. ПАУНОВИЋ ЧЕДО, 
13. МИЛОШЕВИЋ ЉУБИЦА, мајка Милошевић Миленка, била тешко рањена, након чега 

је умрла, 
14. ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ, из Шпата, 
15. ЈОВАНОВИЋ ГОЈКО, рођен 1917. године у Загонима. 

У првом нападу на село Загоне заробљен је од стране нападача, Милошевић 
Александар, син Миленка, коме је убијена мајка и масакрирана, а његова бака тешко рањена, 
након чега је умрла, дјечак Милошевић Александар је одведен у затвор у Сребреницу и након 12 
дана размјењен ( види тачку 48.) 

Тијела неких од убијени су измасакрирана и то: Милошевић Раде, Димитрић Милеве, 
Гвозденовић Драгољуба, Јовановић Милоша, Пауновић Душанке и Маловић Миодрага, што се 
потврђује Записником о прегледу лешева. Из начина извршења ових кривични дијела, потврђује 
се злочиначка намјера извршилаца. 

Дана 12.07.1992. године поново је извршен напад на село Загоне. Приликом овог другог 
напада, у селу су убијена сљедећа лица: 

16. ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ, 
17. МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂО, 
18. МИЛОШЕВИЋ МИОДРАГ, 
19. МИЛОШЕВИЋ ДРАГИША, 
20. МИЛОШЕВИЋ ВИДОЈЕ, 
21. МИЛОШЕВИЋ ДУШАН ЗВ. „МИЈО", сви из села Загони 

Њихова тијела су потпуно унакажена и измасакрирана, тако што су се након проналаска, 
тешко могла препознати. 

Докази који потврђују горе наведене чињенице су: 
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Копија кривичне пријаве СЈБ Братунац са прилозима, број 28/93 од 
29.03.1993.године, достављена Основном јавном тужилаштву Зворник и рјешење 
о спровођењу истраге број Ки-68/93 10.11.1993.године, ( прилог бр.203. ) 
Записник о саслушању свједока Гвозденовић Драгана, сачињен 23.12.1994. 
године од стране Основног суда у Зворнику, ( прилог бр.204.) 
Записник о саслушању свједока Гвозденовић Миладина, сачињен 22.12.1994. 
годдине од стране Основног суда у Зворнику и изјава Гвозденовић Миладина са 
преводом на енглески језиг, дата у Братунцу дана 9.02.1993. године, ( прилог 
бр.205.) 
Записник о саслушању свједока Милошевић Миленка, сачињен 07.10.1994. 
године од стране Основног суда у Зворнику, ( прилог бр.206.) 
Својеручна изјава Гвозденовић Татомира, дата у Братунцу о5.02.1993.године, са 
енглеским преводом, ( прилог бр.207.) 
Својеручна изјава Гвозденовић Божане, дата у Братунцу о5.01.1993.године, са 
енглеским преводом, (прилог бр.208.) 
Својеручна изјава Крстић Горана, дата у Братунцу, са енглеским преводом, ( 
прилог бр.209.) 
Записници о спољном прегледу леша за убијене у Загонима, ( прилог бр.210.) 
Опис повреда и рана на лешу за Јовановић Гојка, ( прилог бр.211.) 
Потврда команданта батаљона Манџић Смаје из 1993. године, о учешћу у акцију 
Шаћировић Мустафе у село Загоне, ( прилог бр. 212), 
Фотодокументација о спаљеним - уништеним кућама у селима Хранча, 
Радоњићи, Пајићи, Борићи, Загони, СО Братунац, ( прилог бр. 213.). 

ТАЧКА 26. 
ЗАСЈЕДА У СЕЛУ ТЕГАРЕ СО БРАТУНАЦ 

Дана 18.07.1992. године, муслиманске оружане снаге су поставиле засједу у селу Тегар, 
општина Братунац и пуцајући из ватреног оружја на цивилно лице које је возило трактор из 
правца Факовића у правцу Тегарске Ријеке, убили возача и два цивилна лица који су били на 
трактору. 

Овом приликом убијени су: 

1. ИЛИЋ РАДОЈКО, рођен 1969. године, брат од Илић Цвијетина 
2. ИЛИЋ ЦВИЈЕТИНА, рођен 1957. године, брат од Илић Радојка 
3. ВЕЧЕРИНОВИЋ МИЛОЈКО, рођен 1968. године. 

Постоје основи сумње да су у засједи учествовали и да су починили ово кривично дјело: 
Халиловић Решад, (погинуо) Халиловић Осман, Алић Салих, (погинуо) Мујић Зурјет, Шечић 
Енвер, Табаковић Шукрија, извјесни Хазим из Вољевице, Табаковић зв. „Муњо" (погинуо) из 
Стожерског, Фикрет из Димића и Сенад из Саса. 

Докази који потврђује горе наведену чињеницу су: 
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Копија кривичне пријаве СЈБ Братунац број КУ-49/93, од 20.07.1993.године, ( прилог 
бр.214.) 
Службени извјештај ЦЈБ Зворник број КУ-49/93, од 17.07.1995. године, достављен ОЈТ 
Зворник са прилозима. ( прилог бр.215.), 
Службена забиљешка ЦЈБ Зворник број. 13/02-230-185/95, од 16.07.1995. године, ( 
прилог бр.216.), 
Службена забиљешка ЦЈБ Зворник, од 18.07.1995. године, ( прилог бр.217.), 
Фотодокументација о спаљеним - уништеним српским кућама у селу Сеона, Тегаре, СО 
Братунац, ( прилог број 218.) 

ТАЧКА 27. 
НАПАД НА СЕЛО ЗАЛАЗЈЕ 

Село ЗАЛАЗЈЕ, општина Сребреница (обиљежено у карти редним бројем 65) настањено 
искључиво српским становништвом нападано је више пута од стране јединица ТО Сребреница. 
Дана 08.06.1992.године извршен је први напад на село Залазје и сусједно село Обади, којом 
приликом је убијено шест лица наведеног села: 

1. ГРУЈИЧИЋ МИЛОВАН, рођен 1943.године у мјесту Гостиљ, општина 
Сребреница, прогнан из села Гостиљ у село Залазје. 

2. ЦВЈЕТИНОВИЋ ДОСТАНА, кћи Илије из села Обади, општина Сребреница, 
супруга Цвјетиновић Момира. 

3. СПАЈИЋ СРЕЋКО, рођен 1928.године у селу Обади, општина Сребреница гдје 
је био и настањен, заклан. 

4. СТАНОЈЕВИЋ БЛАГОЈЕ, село Залазје, општина Сребреница. 
5. СИМИЋ ДРАГО, село Залазје, општина Сребреница. 
6. ЗЕКИЋ РАДИВОЈЕ, село Залазје, општина Сребреница 

Дана 04.06.1992.године на путу према свом селу Обади без икаквог разлога из снајпера 
убијенје цивил: 

7. ЦВЈЕТИНОВИЋ РАТКО син Душана рођен 1971.године у мјесту Обади, 
општина Сребреница. 

Након извршеног напада и заузимања села Обади и дијела села Залазје јединице ТО 
Сребреница под руководством Орић Насера су село запалили, а имовину опљачкали, преживјело 
српско становништво је прогнано у други дио села Залазје. 

Дана 12.07.1992.године извршен је плански организован и систематичан поновни напад 
на село Залазје са већим бројем снага којима су командовали Орић Насер, Турсуновић Зулфо, 
Мехољић Хакија, Устић Акиф, Мехмедовић Амир зв.'Тера" и извјесни „Хаке" из Казана, 
општина Сребреница. 
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У овом нападу убијена су следећа лица: 

1. ВУЈАДИНОВИЋ ДУШАН, син Васе, рођен 1940. године у селу Осредак, општина 
Сребреница 

2. ГИЉЕВИЋ ЖЕЉКО, син Милорада, рођен 1970. године, од оца Милорада, из 
Сребренице 

3. ГОРДИЋ АЛЕКСА, син Милоша, рођен 1955. године, убијен 12. јула 1992. године 
4. ГЛИГОРИЋ ЉУБИСАВ, син Николе, рођен 1962. године. 
5. ДРАГИЧЕВИЋ СВЕТИСЛАВ, син Тадије, рођен 1949. године. 
6. ЈЕРЕМИЋ ЛУКА, син Љубомира, рођен 1927. године, 
7. ЈЕРЕМИЋ РАДОВАН, син Ратка, рођен 1963. године, 
8. ЈЕРЕМИЋ РАТКО, син Милоша, рођен 1969. године, 
9. ЛАЗАРЕВИЋ МИЛОВАН, син Милоша, рођен 1946. године, 
10. ЛАЗАРЕВИЋ МИЛОМИР, син Станка, рођен 1955. године, 
11. ЛАКИЋ СВЕТОЗАР, син Цвијетина, рођен 1951. године, 
12. ПАВЛОВИЋ БРАНИСЛАВ, син Александра, рођен 1947. године. 
13. РАКИЋ МИЛ, син Момчила, рођен 1966. године, у селу Залазје, општина 

Сребреница, 
14. СТАНОЈЕВИЋ МИЛАДИН, син Војина, рођен 1929. године 
15. ТОДОРОВИЋ МИРОЉУБ, син Радивоја, рођен 1961. године, 
16. ТОМИЋ РАДИВОЈЕ, син Богољуба, рођен 1950. године, 
17. ЦВЈЕТИНОВИЋ РАДИНКА, кћи Драгомира, рођена 1952. године. 

Још увијек се воде као нестали: 

1. БЛАГОЈЕВИЋ ДУШАН, син Слободана, рођен 07.02.1946. године, у мјесту Осредак, 
општина Сребреница, гдје је био и настањен. 

2. .ВАСИЉЕВИЋ РАДИСАВ, син Радована, рођен 08.03.1963. године у мјесту 
Осредак, општина Сребреница, гдје је био и настањен. 

3. ВУЈАДИНОВИЋ БОШКО, син Живојина, рођен 05.03.1951. године, у мјесту Гостиљ, 
општина Сребреница, био настањен у Гниони, општина Сребреница . 

4. ВУЈАДИНОВИЋ ВАСО, син Живојина, рођен 20.06. 1954. године, у мјесту Гостиљ, 
општина Сребреница, гдје је био и настањен. 

5. ВУЈАДИНОВИЋ ДРАГОМИР, син Милована, рођен 08.11.1947. године у мјесту 
Осредак, општина Сребреница, настањен у мјесту Кутлићи, општина Сребреница. 

6. ВУЈАДИНОВИЋ МИЛОВАН, син Славољуба, рођен 26.07. 1944. године, у мјесту 
Осредак, општина Сребреница, настањен у селу Чумавићи, општина Сребреница. 

7. ВУЈАДИНОВИЋ НЕДЕЉКО, син Богдана, рођен 12.10.1947. године, у селу Осредак, 
општина Сребреницаод, био настањен у селу Чумавићи, општина Сребреница. 

8. ГЛИГИЋ НЕДЕЉКО, син Десимира, рођен 17.08.1948. године у мјесту Обади 
Сребреница, адреса: Рударска бб Сребреница. 

9. ИЛИЋ МИЛИСАВ, син Сретена, рођен 27.10.1957. године у мјесту Гостиљ, општина 
Сребреница гдје је био и настањен . 

10. ИЛИЋ СЛОБОДАН, син Милана, рођен 24.06.1946. године, у мјесту Гостиљ, општина 
Сребреница гдје је био и настањен . 

11. ЈЕРЕМИЋ МАРКО, син Ратка, рођен 05.09. 1965. године у мјесту Осредак, општина 
Сребреница гдје је био и настањен. 
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12. ПЕТРОВИЋ ГОЈКО, син Југослава, рођен 25.01.1963. године, у Гостиљу, општина 
Сребреница гдје је био и настањен. 

13. РАКИЋ ДРАГОМИР, син Борисава рођен 21.05.1957. године, у мјесту Обади, општина 
Сребреница, гдје је и настањен. 

14. РАКИЋ МИОДРАГ, син Љубе, рођен 19.09.1959. године у мјесту Обади, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен. 

15.РАКИЋ МОМЧИЛО, син Љубе, рођен 17.09.1949. године, у мјесту Обади, општина 
Сребреница, настањен у мјесту Залазје, општина Сребреница, 

16. РАКИЋ СВЕТОЗАР, син Цвијетина, рођен 13.03.1951. године у мјесту Обади, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен. 

17. СИМИЋ БРАНКО, син Гојка рођен 11.03. 1959. године у мјесту Гостиљ, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен. 

18. СИМИЋ ПЕТКО, син Гојка рођен 15.02. 1963. године, у мјесту Гостиљ, општина 
Сребреница, био настањен у Гниони, општина Сребреница. 

19. ТУБИЋ МИЛАДИН, син Раде, рођен 11,.04. 1955. године у Доњој Бријесници, општина 
Лукавац, настањен у мјесту Сасе, општина Сребреница. 

20. ЦВЈЕТИНОВИЋ ИВАН, син Ранка, рођен 21.04. 1953. године у мјесту Обади, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен . 

Према до сада прикупљеним обавјештењима у наведеном догађају, постојала је очигледна 
намјера извршилаца, са циљем уништења етничке групације становништва убијајући сроднике, 
браћу: Вујадиновић Васу и Бошка, Васиљевић Радисава и Радислава, Јеремић Марка и Радована, 
Симић Петка и Бранка и оца и сина Ракић Момчила и Мила. 

Изјаве свједока села Чумавићи, (описано у тачки 5) потврђују да је постојала намјера 
Насера Орића и његових извршилаца о убијању становника мјеста Залазје. Истима је приликком 
размјене запријећено од стране Насера Орић да ће сви бити ликвидирани уколико поново буду 
ухваћени на подручју Сребренице ( поставља се питање, гдје ће ако не ту јер су ту рођени?) од 
стране његових војника. Та озбиљна пријетња се и потврдило у наведеном случају у селу Залазје. 

На основу свједочења сродника несталих лица утврђено је да су: Илић Слободан, 
Вујадиновић Драгомир, Симић Петко, Симић Бранко, Тубић Миладин, Цвјетиновић Иван, Ракић 
Момчило, Илић Милисав и Јеремић Марко, живи одведени из села Залазје у Сребреницу у затвор 
који се налазио у Полициској станици Сребреница, а након тога им се губи сваки траг. Према 
изјави Вујадиновић Милојке њен муж Драгомир се након неколико дана од заробљавања у селу 
Залазје, истој јавио телефоном у мјесто Кленак, СиЦГ, гдје је Милојка била у избјеглиштву са 
дјецом. Вујадиновић Драгомир је једини знао број телефона гдје му се породица налази и 
разговарао је и са супругом и са ћерком Драгицом, та чињеница потврђује да је именовани 
доведен у Сребреницу жив. 

Према казивању свједока Вујадиновић Михајла, Цвјетиновић Стаке и Симић Милојке од 
лица бошњачке националности из Сребренице, су сазнали да су ипред зграде Полицијске станице 
у Сребреници, виђени живи Илић Слободан, који је био познат као судија Основног суда у 
Сребреници и друга горе наведена лица. Свједоци тврде да су заробљени Срби виђени на плавом 
камиону, са маскирном церадом испред ПС Сребреница, а поред камиона је виђен и Турсуновић 
Зулфо. Постоје основи сумње да Турсуновић Зулфо зна за судбину наведених лица. 

Такође, наведени догађаји, потврђује и службена забиљешка ПС Братунац број 12-1-7/02-
230/03. од 03.09.2003.године у којој свједок Омеровић Омер из Братунца изјављује да је група од 
седам лица заробљених на Залазју доведена у ПС Сребреница и да су ту провели осам дана, а 
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након тога Турсуновић Зулфо ту групу заробљених Срба одводи у правцу Зеленог Јадра. 
Наведени свједок Омеровић Омер жели да у кривичном поступку пред судом буде у својству 
заштићеног свједока. 

Према казивању свједока-оштећене, Јеремић Марије лична карта њеног несталог сина 
Јеремић Марка, је пронађена од стране Јеремић Славише и Лазаревић Горана у кући Орић 
Насера, комаданта штаба ТО Сребреница, а касније оружаних снага 8 оперативне групе 
Сребренице. Наведена лична карта се налази код оштећене, а копију достављамо у прилогу овог 
извјештаја. 

Наведене чињенице и докази у предметном догађају потврђују да је постојала злочиначка 
намјера команданта Орић Насера и његовог замјеника Турсуновић Зулфе о систематичном и 
планском убијању, заробљавању и одвођењу у затворе-логоре у Сребреницу и мучењу Срба и да 
ништа није могло да се деси без њиховог знања. De jure и de fakto, они су имали сву власт у 
Сребреници. 

Преживјели свједоци и очевидци напада на село Залазје, потврђују у својим изјавама да 
су чули када је Орић Насер својим потчињеним командирима и војницима, док су били 
постројени у селу, након изведене акције говорио о успјешно изведеним акцијама на село 
Залазје, а потом издао наређење да се село запали. 

Од несталих лица у предметном догађају, до сада је идентификован једино Вујадиновић 
Бошко и то на основу пронађених костију од стране Комисије за тражење нестали и заробљених 
лица РС, у мјесту Залазје, дана 14.12.2000.године. ДНК анализом утврђен је идентите 
Вујадиновић Бошка (жртва описана под редним бројем 3). 

Докази који потвруђују наведене чињенице су: 

Копија кривичне пријаве СЈБ Зворник број 12-6/04-230-КУ-87/94 од 
24.06.1994.године, достављена основном јавном тужилаштву Зворник, ( прилог 
бр.219.) 
Записник о спољашњем прегледу леша Грујичић Милована број 129 од 
08.06.1992.године, са копијом фотодокументације, ( прилог бр.220.), 
Записник о спољашњем прегледу леша Спајић Срећка број 130 од 
08.06.1992.године,са копијом фотодокументације, ( прилог бр.221.), 
Копија кривичне пријаве СЈБ Зворник број 12-6/04-23 О-КУ-94/94 од 
30.06.1994.године, достављена Основном јавном тужилаштву Зворник. опис 
повреда и рана Цвјетиновић Ратка, ( прилог бр.222.), 
Изјава узета на записник од Васић Велисава, ( прилог бр.223.), 
Записник о саслушању свједока Илић Видоја број 12-1-6/02-467/05, од 
14.10.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, ( прилог бр.224.), 
Записник о саслушању свједока Јеремић Марије број 12-1-6/02-500/05, од 
11.11.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, и потврда о пријави несталог 
лица Јеремић Марка, извод из МКУ за Јеремић Марка, од 8.11.2005. године, 
копија личне карте на име Јеремић Марко број 1805/83, ( прилог бр.225.) 
Записник о саслушању свједока Ракић Горана број 12-1-6/02-453/05, од 
06.10.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, потврада о пријави несталог лица 
Ракић Момчила, извод из МКУ за лице Ракић Момчило од 8.11.2005. године, ( 
прилог бр.226.) 
Записник о саслушању свједока Вујадиновић Младена број 12-1-6/02-456/05, од 
11.10.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, ( прилог бр.17.) 
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Потврда о пријави несталог лица Вујадиновић Бошка, налаз ДНК анализе за 
Вујадиновић Бошка бр. 2084/03, од 20.08.2003. године, ( прилог бр.227.) 
Записник о саслушању свједока Петровић Зоре број 12-1-6/02-498/05, од 
10.11.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, потврда о пријавие несталог лица 
Петровић Гојка, извод из МКУ за лице Петровић Гојко, од 8.11.2005. године, ( 
прилог бр.228.), 
Потврда о пријави несталог лица Вујадиновић Милована, и извод из МКУ за 
лице Вујадиновић Милована од 8.11.2005. године, ( прилог бр.229.) 
Записник о саслушању свједока Вујадиновић Невенке број 12-1-6/02-416/05, од 
13.09.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, потврда о пријави несталог лица 
Вујадиновић Недељка, и извод из МКУ за лице Вујадиновић Недељка од 
8.11.2005. године, ( прилог бр.230.) 
Записник о саслушању свједока Глигић Зорке број 12-1-6/02-496/05, од 
08.11.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, потврада о пријави несталог лица 
Глигић Недељка, и извод из МКУ за Глигић Недљка од 8.11.2005. године, ( 
прилог бр.231.) 
Записник о саслушању свједока Васиљевић Бранислава број 12-1-6/02-400/05, од 
12.10.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, ( прилог бр.232.) 
Записник о саслушању свједока Васиљевић Миланке број 12-1-6/02-479/05, од 
19.10.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, и потврда о пријави несталог 
лица Васиљевић Радисава, ( прилог бр.233.) 
Записник о саслушању свједока Ракић Анђелије број 12-1-6/02-459/05, од 
12.10.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, потврда о пријави несталог лица 
Ракић Светозара,и извод из МКУ за Ракић Светозара од 8.11.2005. године, ( 
прилог бр.234.) 
Записник о саслушању свједока Ракић Љиљане број 12-1-6/02-473/05, од 
18.10.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, потврда о пријави несталог лица 
Ракић Мидрага, и извод из МКУ за Ракић Драгомира, од 8.11.2005. године, ( 
прилог бр.235.) 
Записник о саслушању свједока Симић Божана број 12-1-6/02-469/05, од 
17.10.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, потврда о пријави несталог лица 
Симић Петка, и извод из МКУ за Симић Петка од 8.11.2005. године. ( прилог 
бр.236.) 
Записник о саслушању свједока Цвјетиновић Стаке број 12-1-6/02-445/05, од 
05.10.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, потврда о несталом лицу 
Цвјетиновић Ивана, и извод из МКУ за Цвјетиновић Ивана од 8.11.2005. године, 
(прилог бр.237.) 
Записник о саслушању свједока Симић Милојке број 12-1-6/02-444/05, од 
05.10.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, потврад о несталом лицу Симић 
Бранка, и извод из МКУ за Симић Бранка, од 8.11.2005. године, ( прилог бр.238. 
Записник о саслушању свједока Илић Зорана број 12-1-6/02-464/05, од 
14.10.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, потврда о несталом лицу Илић 
Милисава, и извод из МКУ за Илић Милисава, од 08.11.2005.године, ( прилог 
бр.239.) 
Записник о саслушању свједока Илић Јелице број 12-1-6/02-463/05, од 
14.10.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, потвда о пријави неталог лица 
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Илић Слободана, и извод из МКУ за Илић Слободана, од 8.11.2005.године, ( 
прилог бр.240.) 
Записник о саслушању свједока Вујадиновић Јелене број 12-1-6/02-472/05, од 
17.10.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, потврда о пријави несталог лица 
Вујадиновић Васе, и извод из МКУ за Вујадиновић Васу од 8.11.2005. године, ( 
прилог бр.241.) 
Записник о саслушању свједока Благојевић Руже број 12-1-6/02-457/05, од 
11.10.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, потврда о пријави несталог лица 
Благојевић Душана, и извод из МКУ за Благојевић Душана од 8.11.2005. године, 
(прилог бр.242.) 
Записник о саслушању свједока Вујадиновић Милојке број 12-1-6/02-461/05, од 
13.10.2005.године, сачињен у ПС Сребреници, потврда о пријави несталог лица 
Вујадиновић Драгомира, и извод из МКУ за Вујадиновић Драгомира од 
8.11.2005. године, ( прилог бр.243.) 
Записник о саслушању свједока Тубић Раденка број 12-1-7/02-230-700/05, од 
22.11.2005.године, сачињен у ПС Братуна, потврада о пријави несталог лица 
Тубић Миладина, и извод из МКУ за Тубић Миладина од 8.11.2005. године, ( 
прилог бр.244.) 
Опис повреда и рана на лешу за Станојевић Благоја, са фотографијама, ( прилог 
бр.245.) 
Опис повреда и рана на лешу за Симић Драгу, са фотографијама, ( прилог 
бр.246. ) 
Опис повреда и рана на лешу за Цвјетиновић Достану, са фотографијама, ( 
прилог бр.247.) 
Службена забиљешка ПС Братунац број 12-1-7/02-230/03, од 03.09.2003. године. 
(прилог бр.248.) 
Фото-документација о спаљеним - уништеним Српским кућама у селу Залазје, 
општина Сребреница. ( прилог бр.249 ) 

ТАЧКА 28. 
НАПАД НА СЕЛО МАГАШИЋИ 

Село МАГАШИЋИ, општина Братунац (обиљежено у карти редним бројем 69) са 
засеоцима Илићи, Дероњићи, Божићи и Поповићи, настањено већинским српским 
становништвом, је нападнуто дана 20.07.1992.године око 12,00 часова од стране јединица ТО 
Сребреница из сусједних села Поточари, Чизмићи и Бљечева, под командом Орић Насера. У 
нападу су учествовали његови потчињени команданти, командири и војници: Ибрахимовић 
Лутво из Магашића, Османовић Мехо, син Јунуза из Магашића, који је руководио нападом и 
његов брат Шабан, Смаиловић Мехудин, син Асима, Ибрахимовић Ахмо, зв „Хепа", син 
Ибрахима из Мочива, Ибрахимовић Осмо, син Омера, Мерцић Рефик и др. Током напада, 
припадници муслиманских оружаних формација су село уништили и запалили, а имовину 
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опљачкали. У нападу је убијено осам лица међу којима шест жена, од чега једно малољетно 
дијете. 

Убијени су: 
1. МИЛАНОВИЋ ЉУБИЦА, рођена 1929. године, из Горњег Магашића, 
2. ПОПОВИЋ ЉЕПОСАВА, рођена 25.05.1918. године, из Г. Магашића, 

супруга од Благоја - заклана 
3. ИЛИЋ МИЛЕНИЈА, рођена 11.05.1944. године, из Г. Магашића, 
4. ИЛИЋ ЗОРКА , рођена 27.07.1947. године, из Г. Магашића, 
5. ИЛИЋ ЉУБИНКА, рођена 1952. године, из Г. Магашића, 
6. ИЛИЋ ЉИЉАНА, рођена 1975. године, из Г. Магашића,, 
7. ПОПОВИЋ БЛАГОЈЕ, рођена 15.07.1907. године, из Г. Магашића, супруг 

од Љепосаве, заклан, 
8. ИЛИЋ МАРЈАН, рођена 01.08.1963. године, из Г. Магашића. 

Приликом напада на село Г. Магашићи, измасакрирани - заклани су Поповић 
Благоја и његова супруга Љепосаве ( жртве под редним бројем 2 и 7.). Након упада у село, 
цивили, становници села Г. Магашићи су бјежали у правцу мјеста звано „Авдагина њива". 
Припадници ТО Сребреница уз претходно добро испланирани напад, знали су да ће се 
Српски цивили извлачити и бјежати из обруча у правцу куће Поповић Милисава. Са 
циљем потпуног уништења те етничке групације становништва, нападачи су претходно 
оборили дрво - храст и направили барикаду на том правцу и када су Илић Марјан, Илић 
Миленија, Илић Зорка, Илић Љубинка, Илић Љиљана и Илић Смиља бјежали из села и 
када су пришли близу те барикаде, на исте су пуцали и све убили. 

Докази који потврђују наведене чињенице су : 

Копија кривичне пријаве СЈБ Братунац, са прилозима, број КУ-4/93 од 
21.01.1993.године, достављена Основном Јавном тужилаштву Зворник, ( прилог 
бр.250.) 
Записник о саслушању свједока Илић Радомира, сачињен 21.12.1994. године од 
стране Основног суда у Зворнику, ( прилог бр.251.) 
Записник о саслушању свједока Милке Божић, сачињен 21.12.1994. године од 
стране Основног суда у Зворнику, ( прилог бр.252.) 
Записник о саслушању свједока Поповић Невенке, сачињен 23.12.1994. године 
од стране Основног суда у Зворнику, ( прилог бр.253.) 
Службена забиљешка сачињена у СЈБ Братунац, дана 20.07.1992. године, на 
околност напада на село Магашиће и убиства наведених лица, ( прилог бр.254.) 
Докуменат Армије БиХ, Команде 280 IBLB Поточари, број: 04-05/95, од 
02.04.1995. године, ( прилог бр.255.) 
Фотодокументација о спаљеним - уништеним српским кућама у селу Магашићи 
СО Братунац, ( прилог бр.256.) 
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ТАЧКА 29. 
НАПАД НА СЕЛО СТАНАТОВИЋИ 

Село СТАНАТОВИЋИ, општина Братунац, засеоци Грујичић (обиљежено у карти 
редним бројем 72), Сеона (обиљежено у карти редним бројем 75), Завигањ (обиљежено у карти 
редним бројем 73) и Млечева (обиљежено у карти редним бројем 74) су од стране припадника 
ТО Сребреница, плански, систематично и организовано нападнути дана 25.07.1992.год. око 10,30 
часова. 
У том нападу убијени су: 
1. ЈОВАНОВИЋ ДАНИЦА, супруга Драгољуба, из засеока Грујичићи, општина Братунац 
2. СТЕВИЋ ВИДА, из засеока Калудре-село Ратковићи, 
3. ЈОВАНОВИЋ МИЛОРАД, из засеока Завигањ, запаљен заједно са кућом, 

Нападом на село је руководио Устић Акиф (погинуо), командир јединице „Стари Град" 
ТО Сребреница, а међу нападачима био је и Малкић Хајро из села Познановићи, општина 
Сребреница. У нападу је учествовао и Бектић Неџад који је командовао штабом ОС Карачићи са 
својих дванаест војника. 

У засеоку Грујичић од стране наведених јединица лишен је слободе Јовановић Обрен 
који је након тога одведен и предат у штаб ТО Сребреница, а потом затворен у Сребренички 
затвор гдје је био физички малтретиран и тучен. Након размјене именовани је подлегао од 
повреда задобијених у затвору. 

Након упада јединица ТО Сребреница у село Станатовићи исто је као и наведени засеоци 
уништено, попаљено, а имовина опљачкана. 

Планским и систематичним нападом дана 25.07.1992. године, у поподневним часовима, 
наоружани припадници муслиманских снага ТО Сребреница у селу Пајићи су убили: 

1. МИЋИЋ МАРКА, стар 43 године, 
2. МИЋИЋИЛИЈУ. 

Мјештани села Пајића су протјерани, а један број њих је и рањен, село уништено и српске 
куће попаљене. 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Копија кривичне пријаве СЈБ Братунац број 45/93 од 30.06.1993.године и допуна 
кривичне пријаве ЦЈБ Зворник 12-6/04-230-74 од 07.07.1994.године достављена 
Основном Јавном тужилаштву Зворник. ( прилог бр.123.), 
Записник о саслушању свједока Јовичић Јовице, од 20.12.1994. године сачињен 
пред Основним судом у Зворнику. ( прилог бр.257), 
Изјава Нешковић Синише од 09.04.1993. године, ( прилог бр.258.), 
Списка војника који су учествовали у акцији на села Бороваци и 
Станатовићи, од 22.07.1992.год., потписом п-пор. Бектић Неџада. к-данта Штаба 
ОС Карачићи, ( прилог бр.259.), 
Изјава Мићић Новака од 08.08.1992. године. ( прилог бр.260.). 
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ТАЧКА 30. 
ЗАРОБЉАВАЊЕ И УБИСТВО ДВАНАЕСТОГОДИШЊЕГ ДЈЕЧАКА 

СТОЈАНОВИЋ СЛОБОДАНА У МЈЕСТУ КАМЕНИЦА 

Породица Стојановић Илије, син Неђе, рођен 19.08.1951. године, до избијања оружаних 
сукоба у БиХ 1992. године живјела је у мјесту Каменица, општина Зворник. Усљед прогона од 
стране муслиманских оружаних формација ТО Церска и Каменица, међу којима се налазио и 
Чикарић Мухамед из Каменице, из засеока Алић, српско становништво је избјегло у сусједна 
српска села међу којима се налазио и Стојановић Илија са својим сином Стојановић Слободаном 
и другим члановима породице. У жељи да пусти свог пса који је остао везан у дворишту 
породичне куће у селу, СТОЈАНОВИЋ СЛОБОДАН, син Илије, рођен 18.10.1980. године у 
Каменици, гдје је био и настањен, исти се дана 27.07.1992. године вратио у село са циљем да 
пусти пса коме је био јако привржен. Након одласка у село ухваћен је и заробљен од припадника 

-̂ муслиманских оружаних формација ТО Церска и Каменица. Отац ухваћеног дјечака, Стојановић 
Илија је преговарао око размјене дјетета и исти су му говорили да је дјечак жив и да се налази на 
сигурном у Тузли. 

Међутим дана 16.06.1993. године у засеоку Бајрићи, Ново село, општина Зворник, 
ексхумиран је леш убијеног дјечака, а обдукцију је вршио доктор Зоран Станковић, патолог са 
ВМА из Београда. Вршећи обдукцију ексхумираног леша, доктор Станковић је констатовао даје 
дјечак свирепо мучен, а потом убијен. Стомак му је био разрезан у облику крста и одсјечено му је 
једно ухо, што указује да је учињено кривично дјело ратни злочин против цивилног 
становништва. 

Према изјави оштећеног Стојановић Илије, убиство његовог сина је учинила: Елфета 
Весели, звана „Хосовка", кћи Рахмана и мајке Каде, рођена 04.06.1960. године у Урошевцу -
Косово, била настањена у Власеници. Према оперативним сазнањима именована се данас налази 
у Швајцарској код брата Весели Мухамеда. 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Записник Основног суда у Зворнику, број Кри-40/93 од 14.06.1993. године о 
l обављеној идентификацији и спољњем прегледу тијела Стојановић Слободана и 

др. ( прилог бр.261.) 
Записник о прикупљању изјаве од лица Стојановић Илије бр. 12-1/02-2-230-
1009/05 од 03.10.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Стојановић 
Слободана, (прилог бр.262.) 
Новински чланак Гласа српског под називом „Глођанске слике ужаса" од 
07.07.2005. године, ( прилог бр.263.) 
Картон личне карте са фотографијом Весели Елфете, ( прилог бр.264.) 
Службена забиљешка ПС Власеница бр. 12-1 -9/01 -1572/05 од 23.11.2005. године, 
(прилог бр.265.) 
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АВГУСТ 1992. ГОДИНЕ 

ТАЧКА 31. 
НАПАД НА СЕЛО ЈЕЖЕСТИЦА 

Село ЈЕЖЕСТИЦА, општина Братунац (обиљежно у карти редним бројем 112) са 
засеоцима Кијевићи, Ђермани и Јечмишта, настањено је искључиво српским становништвом. 
Дана 08.08.1992.године око 12,00 часова село Јежестица је нападнуто од стране јединица ТО 
Сребреница из Поточара. Напад је извршен под командом Орић Насера, Турсуновић Зулфе и 
њихових потчињених команданата, командира и војника: Каменица Муниба, Каменица Рамиза, 
Каменица Авде, Каменица Кемала, Каменица Џемала, Алиспахић Хамдије, Алиспахић Енвера, 
Зукић Мустафе, Зукић Јусе, Мехмедовић Кемала зв."Кемо", Јашаревић Сејдалија, Салиховић 
Ибише, Салиховић Хасана, Рамић Менсура, Рамић Ибрахима, и Ибрахимовић Шабана. 

Село Јежестица је у овом нападу уништено, а у селу је запаљено 55 кућа, док је имовина 
села опљачкана (однесене велике количине хране, отјерана стока и сл). 

У овом нападу убијени су: 

1. МЛАЂЕНОВИЋ САВКА, кћи Обрена, рођена 25.02.1930.Г. у Мратинци, 
општина Братунац, 

2. МЛАЂЕНОВИЋ ДРАГАН, син Љубе, рођен 1960.Г. у Јежестици, живом су му 
сјекиром сломили лобању, син убијене Млађеновић Савке 

3. МЛАЂЕНОВИЋ АНЂЕЛКО, син Љубе, рођен 1965. године, син убијене 
Млађеновић Савке, одсјечена му глава 

4. РАНКОВИЋ СРЕЋКО, син Милоша, рођен 1962.Г. у Јежестици, општина 
Братунац 

5. РАНКОВИЋ МИЛАН, син Вујадина, стар преко 60 година. 
6. СТЈЕПАНОВИЋ МИЛОСАВ, син Обрада, рођен 1923.године у Јежестици, 

општина Братунац 
7. СТЈЕПАНОВИЋ САВКА, син Недељка, рођена 1949.године, 
8. БОГИЧЕВИЋ ВОЈИН, син Радета, рођен 1929.Г. у Јежестици, општина 

Братунац 
9. ЂУРИЋ СРБО, тешко рањен, након чега је умро у болници 

Према изјави свједока Миладиновић Даргомира рањеном Млађеновић Анђелку је 
одсјечена глава, а касније је чуо да је то урадио Мехмедовић Кемал зв."Кемо" из Пала, општина 
Сребреница, који је одсјечену главу однио Насеру Орићу. Исту чињеницу потврђује и свједок 
Мемишевић Нуриф у својој изјави датој у Братунцу 06.12.1993. године. Такође свједок Радић 
Недељко, који је био заробљен у селу Подравање и одведен у логор у Сребреници ( види тачку 
број: ) потврђује да је Мехмедовић Кемо са Пала заједно са Омеровић Сафетом зв. „Миш" донио 
у затвор одсјечену српску главу и показивао је затвореницима, претећеи им да ће проћи исто као 
и убијени. Учиниоци напада су се иживљавали над Млађеновић Драганом, коме су ушицама од 
сјекире, живом разбили лобању и тако га убили. 
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.Нападу је претходило гранатирање и гађање села из свог расположивог тешког 
наоружања, да би након тога припадници јединице ТО Сребреница, ушли у село и учинили 
описан злочин. 

Дана 07.01.1993. године око 5,3o часова извршен је поновни напад на село Јежестицу и 
том приликом је убијено 17 мјештана села Јежестице. 

Убијени су: 
1. ЂУКАНОВИЋ ИВАН, измасакриран, пронађен у дијеловима, 
2. ЋУКАНОВИЋ БОШКО, измасакриран, пронађен у дијеловима, 
3. ЂУКАНОВИЋ НЕВЕНКА, измасакриран, пронађен у дијеловима, 
4. ТРИШИЋВИДА, 
5. НИКОЛИЋ МИТАР, 
6. НИКОЛИЋГОРАН, 
7. МИЛАДИНОВИЋ ЂОРЂО, 
8. МИЛАДИНОВИЋ РАТКО, 
9. ОСТОЈИЋ МИТАР, 
10. ОСТОЈИЋ МИЛОВАН, пронађен са одсјеченом главом, 
11. МИЛАНОВИЋ ДРАГАН, 
12. МИЛАНОВИЋ НЕЂО, није био читав тјеслесно 
13. БОГИЧЕВИЋ РАДОЈКО, син Раде, ( брат од Воје описнн под бројем 8) 
14. ЈОКИЋ МИЛА, 
15. ЈОВАНОВИЋ РАДОМИР И 
16. ЛАЗИЋ ДРАГО, 

Свједоци наводе даје Лазић Драго, који је био болестан и није хтио бјежати из своје 
куће, одведен од стране муслимана у затвор у Сребреници, гдје је подлегао. 

Приликом оба напада на село Јежестицу, убијени су, четри пута по два брата ( 
Богичевић Радојко и Војо, Ђукановић Иван и Бошко, Николић Митар и Горан и Остојић Митар и 
Милован ), а убијена је и мајка и два сина ( Млађеновић Савка и синови Драган и Анђелко ), из 
чега произилазе основи сумње да су учиниоци имали злочиначку намјеру и план убијати 
цјелокупне породице, ради уништења. 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Копија кривичне пријаве СЈБ Братунац број 31/93 од 30.05.1993.године , са 
прилозима, достављена Вишем јавном тужалаштву Бијељина, ( прилог бр.266.) 
Записник о саслушању свједока Вукшић Боже, сачињен од стране Основног суда 
у Сребреници, број Кри 14/99, ( прилог бр.267.), 
Изјава Миладиновић Драгомира о нападу на село Јежестицу, дата 06.04.1993. 
године, (прилог бр.268.) 
Изјава Мемишевић (Нурија) Нурфе, сачињена на околности формирања 
муслиманских јединица ТО Братунца, Бљечаве и других, који су чиниле злочин 
над српским становништвом, од 06.12.1993. године, ( прилог бр.25.) 
Фото - документација о спаљеним - уништеним српским кућама у селу 
Јежестица, општина Братунац, ( прилог бр.269.) 
Списак запаљених кућа у селу Кајићи и Јежестица. ( прилог бр.270.) 
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ТАЧКА 32. 
НАПАД НА СЕЛО ГОРЊЕ ШАДИЋЕ 

Село ШАДИЋИ са засеоцима Вуковићи и Лазаревићи, општина Власеница, 
настањено искључиво српским становништвом, нападнуто је око 6 часова дана 15.08.1992. 
године од стране припадника муслиманских оружаних формација ТО Церска. Приликом упада у 
село убијени су на свиреп и подмукао начин: 

1. МИШИЋ НЕЂО, син Јована, рођен 23.04.1957. године у Шадићима, општина 
Власеница, гдје био и настањен, - заклан, 

2. МИШИЋ ДРАГО, син Спасоја, рођен 10.08.1935. године у Шадићима, општина 
Власеница, гдје је био и настањен, убијен с леђа, 

3. МИШИЋ МИЛИВОЈЕ, син Драга, рођен 19.02.1965.године из Шадића, општина 
Власеница, гдје је био и настањен - запаљен у кући, 

4. МИШИЋ ПЕЈА, кћи Боже, рођена 28.07.1958. године у Равне, општина Власеница, 
била настањена у Шадићима, општина Власеница - силована и одсјечен полни орган, 

5. МИШИЋ ЈОВАНКА, из Вуковића, општина Власеница, гдје је била и настањена, 
силована, пронађена без доњег веша, разбијена глава у приједјелу потиљка, 

6. МИШИЋ ТОМИСЛАВ, син Јуроша, рођен 07.05.1964. године у Шадићима, општина 
Власеница, гдје је био и настањен, измасакриран- ножем распорен у предјелу доњег 
грудног коша, 

7. ВУКОВИЋ ГОЈКО, син Радована, рођен 14.08. 1932. године у Шадићима, општина 
Власеница, гдје је био и настањен, ивалид- био ретардиран 

8. ЛАЗАРЕВИЋ МИЛАН, син Душана, рођен 30.06.1952. године у селу Шадићи, 
општина Власеница, гдје је био и настањен, - био рањен и заробљен, води се као 
нестао, 

9. ТОМИЋ СРЕТЕН звани "Бели", син Богдана, рођен 23.02.1956. године у Читлук, 
општина Мали Зворник, гдје је био и настањениз села Никинци, општина Шабац, 

У нападу на наведено село рањено је 7 мјештана, међу којима и Мишић Криста . 
Уз нападаче ишле су и жене и дјеца, које су разним повицима „Алах уегбер „ и лупањем у 
канте викале „хватајте живе четнике", а затим су након напада учествовале у пљачкању 
имовине. 

Докази који потврђује наведену чињеницу: 

Копија кривичне пријаве бр.01 -13/02-230-139 од 02.10.1992. године са 
прилозима, достављено Основном тужилаштву Власеница. ( прилог бр.271.) 
Акт СЈБ Власеница бр. 18-6/02 - 230-139/92 од 02.02. 2000. године ( прилог 
бр.272.) 
Захтјев за прикупљање потребних обавијештења ОЈТ Власеница бр.Кт 37/93 

од 26.07. 1993. године ( прилог бр.273.) 
Акт СЈБ Власеница бр. 01-13/02-230-139 од 25. 05. 1994. и од 07.02. 1994. године 
достављен ОЈТ Власеница ( прилог бр.274.) 
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Записник о прикупљању изјаве од лица Мишић Милене бр. 12-1-9/02-230-168/05 
сачињен у ПС Власеница 20. 07.2005.године и извод из матичне књиге умрлих за 
Мишић Неђу и Мишић Пеју од 15.11. 2005. године ( прилог бр275.) 
Записник о прикупљању изјаве од лица Мишић Марка бр. 12-1-9/02-230-477/05 
сачињен у ПС Власеница 08.11.2005.године и извод из матичне књиге умрлих за 
Томић Сретена од 15.11. 2005. године, ( прилог бр.276.) 
Записник о прикупљању изјаве од лица Мишић Кристе бр. 12-1-9/02-230-167/05 
сачињен у ПС Власеница 20. 07.2005.године и извод из матичне књиге умрлих за 
Мишић Драгу, Мишић Миливоја и Мишић Томислава од 15.11. 2005. године, ( 

прилог бр.277.), 
Записник о прикупљању изјаве од лица Лазаревић Стеве бр. 12-1-9/02-230-/05 
сачињен у ПС Власеница 2005.године и извод из матичне књиге умрлих за 
Вуковић Гојка и Лазаревић Милана од 15.11. 2005. године, ( прилог бр.278.), 
Записник о прикупљању изјаве од лица Гаврић Драгише бр. 12-1-9/02-230-
271/05 сачињен у ПС Власеница 21. 07.2005.године, ( прилог бр.279.), 

ТАЧКА 33. 
НАПАД НА СЕЛО ГОРЊА КАМЕНИЦА 

Село ГОРЊА КАМЕНИЦА са засеоцима Кукољи, Гаврићи, Зекићи и Читлук, 
општина Зворник, настањено је са српским становништвом и нападнуто је од стране 
муслиманских оружаних формација ТО Церска и Каменица, дана 24.08.1992. године. Том 
приликом убијени су: 

1. ТОМИЋ ЉУБОМИР, син Миладина, рођен 25.08.1948. године у Г.Каменици, 
општина Зворник, гдје је био и настањен, 

2. ТОМИЋ ДРАГОМИР, син Драге, рођен 23.02.1948. године у Каменици, општина 
Зворник, гдје је био и настањен, 

3. КУКОЉ МИЛОМИР, син Вељке, рођен 10.01.1957. године у Г.Каменици, 
општина Зворник, гдје је био и настањен, 

4. КУКОЉ РАДО, син Срећка, рођен 15.07.1945. године у мјесту Каменица, општина 
Зворник, гдје је био и настањен, 

5. МАРКОВИЋ ЗОРАН, син Станоја, рођен 25.07.1967. године у Лозници, био 
настањен у Шћемалијама, општина Зворник. 

Докази који потврђују наведене чињенице: 

Копија кривичне пријаве ЦСБ Бијељина бр. 02-2/92 од 26.11.1992. године 
достављено Основном јавном тужилаштву Бијељина са прилозима, ( прилог 
бр.280.) 
Записник о прикупљању изјаве од лица Томић Миладина бр. 12-1/02-2-230-
1206/05 од 18.11.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Томић 
Љубомира, ( прилог бр.281.) 
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Записник o прикупљању изјаве од лица Томић Драган бр. 12-1/02-2-230-1205/05 
од 18.11.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Томић Драгомира, ( 
прилог бр.282.) 
Записник о прикупљању изјаве од лица Кукољ Љепосаве бр. 12-1/02-2-230-
1227/05 од 25.11.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Кукољ Раду и 
потврда о смрти, ( прилог бр.283.) 
Записник о прикупљању изјаве од лица Марковић Станоја бр. 12-1/02-2-230-
1122/05 од 02.11.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Марковић 
Зорана. (прилог бр.284.) 

СЕПТЕМБАР 1992.ГОДИНА 

ТАЧКА 34. 
ЗАСЈЕДА НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ ШЕКОВИЋИ ЗВОРНИК 

У МЈЕСТУ ЦРНИ ВРХ 

Дана 10.09.1992. године на магистралном путу Шековићи - Зворник испред превоја Црни 
Врх, у селу Планица, постављенаје засједаи извршен оружани напад од стране припадника 
муслиманских јединица ТО на колону возила са цивилима. Том приликом је запаљено и 
уништено седам теретних и једно путничко возило, а убијени су и запаљени:. 

1. НОВИЧИЋ ДУШКО, син Војислава, рођен 1969. године у Китовницама, 
општина Зворник, 

2. ЈОВИЋ СТАНИМИР, син Сретена, по занимању возач из Доње Буковице, 
општина Мали Зворник, 

3. БОГУНОВИЋ ЉУБОМИР, припадник војске РС из Шековића, 
4. БОЈОВИЋ ЈОВАН, из Рогатице, 
5. ЂОКИЋ МИРО, рођен 1956. године у Београду, из Падинске Скеле, 
6. ТРОБОК МОМИР, син Душана, рођен 02.12.1957. године, био припадник МУП-а 

РС, био настањен на Палама, 
7. СПАЈИЋ МИЛАН, син Станоја, рођен 22.07.1935.године године у Хабровићу, 

општина Вишеград, гдје је био и настањен, припадник МУП-а РС. 
Поред убијених лица у моменту напада на возило у истом су се налазили и: Тодоровић 

Новица, Павловић Костадин, Дамјановић Љубисав и Мишић Светозар. Наведена лица су се у 
току напада сакрила у пропуст за воду који се налазио на поменутом путу и исти су преживјели 
што могу посвједочити својим изјавама. 

Постоје основи сумње да су у засједи учествовали и овај злочин учинили Шахмазовић 
Нијаз као командант, Ризвановић Нуриф и Маканић Бећир. 
Доказ који потврђује наведну чињеницу је: 

Копија кривичне пријаве ЦЈБ Бијељина број: 12-1/02-2-1236/93, од 13.07.1993.године, са 
прилозима. (прилог бр.285.) 
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ТАЧКА 35. 
ЗАСЈЕДА НА РЕГИОНАЛНОМ ПУТУ БРАТУНАЦ - САСЕ 

У МЈЕСТУ ЗАЛУЖЈЕ 

Дана 16.09.1992. године, у мјесту Залужје, општина Братунац, муслиманске јединице ТО 
Сребреница су из засједе отвориле ватру из ватреног оружја на теретно возило марке „Там", сиве 
боје, регистарских ознака ТО 16-93, власништво Крстић Вулета. 

Наведеног дана, возач Крстић Вулета је око 15,оо часова, превозио грађане - цивиле из 
правца Братунац у правцу Сасе и када је стигао у мјесто Залужје, изненада и из непосредне 
близине из засједе на њега и цивилна лица је отворена ватра из ватреног оружја, којом приликом 
су на каросерији возила убијена сљедећа лица: 

1. ПЕТРОВИЋ МЛАДЕНА, 
2. ЈОВАНОВИЋ КРСТУ, 
3. СТОЈАНОВИЋ ДАНИЦУ, 
4. ЛОНЧАРЕВИЋ ТОМУ, 
5. ЈОКИЋРАДУ, 
6. СТОЈАНОВИЋ ТОМИСЛАВА, 
7. ВУЧЕТИЋ РАДОЈКУ и 
8. КОВАЧЕВИЋ ДРАГАНУ. 

Приликом овог напада из засједе, који је предходно добро планиран и припремљен, 
муслиманске јединице ТО Сребреница су, ( поред коре набројаних које су убили) раниле више 
лица. 

Постоје основи сумње да је у засједи учествовало лице звано „Мидо", највјероватније са 
презименом Салиховић из села Биљаче, општина Братунац. 

Докази који потврђује наведну чињеницу су: 

Копија кривичне пријаве СЈБ Братунац број КУ-39/93, од 30.06.1993.године, ( прилог 
бр.286.), 
Службена забиљешка ЦЈБ Зворник, сачињена на наведене околности са Бегзадић 
Мехмедалијом из Братунца, дана 08.07.1994.године. ( прилог бр.287.)„ 
Изјава на запсиник узета од Бегзадић Мехмедалије дана 06.07.1994.године у Бијељини, ( 
прилог бр.139.), 
Акт ЦЈБ зворник број: 12-6/04-230-72, од 09.07.1994. године достављен ОЈТ Зворник, 
(прилог бр. 288.) 
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ТАЧКА 36. 
НАПАД НА НОВО СЕЛО И СИЛОВАЊЕ ОБРАДОВИЋ АНЂЕ 

Село НОВО СЕЛО, општина Зворник налази се на самој обали Дрине уз магистрални пут 
Зворник - Милићи - Сарајево и било је настањено искључиво српским становништвом. Дана 
17.09.1992.године око 05,30 часова нападнуто је од стране наоружаних муслиманских формација 
ТО Церска из правца села Отавиште, Шамани и Новог Моста. Том приликом убијено је шест 
лица од чега двије жене и два старца, а село је потпуно уништено и запаљено. 
Убијени су: 

1. ИЛИЋ МИЛИСАВ, син Милоша, из села Кочањ мјесто Ново Село, 
2. ИЛИЋ ЗОРАН, син Лазара, из села Кочањ мјесто Ново Село, 
3. ИЛИЋ ЛАЗАР, син Јевте, рођен 1914. године, из села Кочањ мјесто Ново Село, 
4. ИЛИЋ ИКОНИЈА, кћи Васе, рођена 1930.године, из села Кочањ мјесто Ново Село, 
5. ИЛИЋ СПАСА, кћи, рођена 1912. године, из села Кочањ мјесто Ново Село, 
6. МАРКОВИЋ ВАСО, из села Кочањ мјесто Ново Село. 

Приликом напада заробљена је ОБРАДОВИЋ АНЂА, рођена, Милошевић, кћи Славке 
рођена 10.06.1956.године у мјесту Китовнице, општина Зворник, настањена је у Новом Селу, 
општина Зворник. Након тога одведена је у мјесто Бајрићи, општина Зворник те од стране 
Сиановић Мухарема зв."Шишко", ( прије рата радио као кондуктер у „Дринатрансу" Зворник ), 
предата у команду ТО Церска. Приликом заробљавања именована је од стране војника била 
тучена од чега је задобила тјелесне повреде у предјелу лијевог ока, са трајним последицима. 

У команди ТО Бајрићи је била испитивана, а наокон тога 18.09.1992.године затворена у 
подрум куће која се налази у том селу димензија 4,5x3,5 висине 1,30 м, без прозора, са патосом 
од бетона, на коме се налазило мало сламе, врата су била закључана, а ипсред врата је стајао 
наоружан чувар 24 сата. Један од чувара тог затвора је био Синановић Шахбаз (погинуо). Док је 
боравила у логору именована је била присиљена да носи димије те је добила име Фата . 

У временском периоду од 18.09. до 04.10.1992.године, Обрадовић Анђа је провела у 
наведеном логору гдје је више пута од стране Костијеревац Адема, син Сулејмана, рођен 
11.09.1961.године у мјесту Јошаница, општина Зворник, сада настањен у Америци, силована и 
над којом се Адем сексуално иживљавао, говорећи јој да ће родити "Алију". Усљед силовања 
именована је изгубила трудноћу, јер је приликом заробљавања била у трећем мјесецу трудноће. 
Приликом побочаја није јој пружена медицинска помоћ усљед јаког крварења. Крварење је 
зауставила уз помоћ крпа које јој је донијела Јунузовић Ајка из села Бајрићи, иначе супруга 
Јунузовић Мехмеда. У логору је била испитивана од стране Демировић Џевада зв.'Тумени", а за 
вријеме испитивања ударао је њеном главом о дрвено коље, те је том прилком задобила више 
повреда у предјелу главе. 

За вријеме њеног боравка у затвору у исти је доведен извјесни Лукић Ненад са завезаним 
рукама жицом, из села Рашево, старосне доби око 30 година, висок, плав плавих очију, у 
цивилном одијелу без обуће на ногама, а који је био заробљен од стране ТО Церска. У том 
затвору је провео два дана, а онда је од стране три војника ТО Церска са упереним пушкама 
изведен и у непосредној близини тучен, а његове јауке је чула Обрадовић Анђа који су утихнули 
негдје око поноћи. У критично вријеме на стражи испред завтора је био Синановић Шахбаз. На 
питање Обрадовић Анђе упућено стражару шта је било са Лукић Ненадом, исти је одговорио да 
је он „завршио" и притом почео повраћати, вјероватно од призора који је видио. 
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ТАЧКА 36 А 
ЛОГОР РОВАШИ-ЦЕРСКА 

Од 04.10.1992.године до 07.10.1992.године Обрадовић Анђа је из затвора од стране 
Синановић Шахбаза и његовог Баџе, одведена у Шахбазову кућу и ту није била малтретирана. 
Након тога од стране истих лица одведена је у команду ТО Церска, а онда затворена у шталу од 
бетонских блокова у Ровашима, у селу Церској. У тој просторији је затекла: 

1. ЋОКИЋ ЈАКОВА, син Видосава, рођен 15.10.1972.roдине у мјесту Калабаче, општина 
Шековићи. Именовани је након одслужења редовног војног рока у Хан Пијеску кренуо 
кући и највероватније на путу до куће дана 17.05.1992.године заробљен од стране 
припадника муслиманских оружаних формација ТО Церска. 

2. СЕКУЛИЋ БРАНКА, син Милорада, рођен 01.01.1967.године у Власеници, био 
настањен у селу Дубочки, општина Милићи, заробљен као рањеник дана 
30.06.1992.године на линији раздвајања у близини његовог села од стране приадника ТО 
Церска. 

3. ИЛИЋ ДРАГАНА, (малољетник) син Љубинка, рођен 23.11.1975.године у мјесту 
Власеница, био настањен у селу Вукшић, општина Милићи, заробљен дана 
26.06.1992.године у мјесту Главице, општина Милићи, од стране припадника ТО 
Церска. 

4. ПЕЈИЋ РАДО, зв."Мишо", син Михајла, рођен 1956.године у мјесту Гобељи, општина 
Власеница, гдје је био и настањен. Заробљен је код своје куће јуна 1992.године. 

У логору је био затворен и: 

5. ЧЕСТИЋ ДУШАН, син Пера, рођен 07.07.1938. године у Корјену, општина Шеховићи, 
гдје је био и настањен. 

Свједок Обрадовић Анђа , када је дошла у логор Роваше,није затекла Честић Душана јер је 
прије њеног довођења исти убијен. 

На основу изјава преживјели свједока, логор је основан крајем априла 1992. године и 
постојао је све до 26.01.1993. године. 

Наведени логор је био обезбјеђиван од стране два наоружана стражара, један од 
идентификованих стражара је био извјесни Алага који је улазио у просторију и тукао 
затворенике, а Обрадовић Анђу је једном приликом ошамарио и ударио ногом у стомак усљед 
чега је изгубила свијест. Сви завтореници су свакодневно тучени а највише рањени Секулић 
Бранко, од стране лица припадника муслиманске националности, која су могла без проблема 
ући у логор. Други идентификовани стражар је Бјелић Вејиз син Мује рођен 12.09.1949.године у 
Тетима, општина Власеница, који је касно ноћу више пута изводио Обрадовић Анђу и исту 
силовао и то увијек док је други стражар био одсутан, пријетећи јој да то не смије никоме рећи, 
иначе ће бити ликвидирана. 

Оштећена Обрадовић Анђа се пожалила и све то испричала Пејић Ради који је то пренио 
Хурић Салки, након чега је Бјелић Вејиз био одстрањен и није се више појављивао у логор као 
чувар. 

Од момента заробљавања па до 26.01.1993. године у наведеном логору горе наведена лица 
Обрадовић Анђа, Пејић Радо, Секући Бранко, Илић Драган и Ђокић Јаков су били затворени, 
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мучени физички малтретирани и истима је нанешен душевни бол и патња. Од последица 
батињања у логору је преминуо Честић Душан, кога су, према изјави Пејић Раде, изнијела 
двојица муслиманских војника и однијела у непознатом правцу, чије тијело до данас није 
пронађено. 

Дана 26.01.1993.године лично је из Сребренице дошао замјеник команданта штаба 
Оружаних Снага ТО Сребреница Турсуновић Зулфо са својим војницима и од штаба ТО Церска 
преузео наведене затворенике и пјешке одвео у логор који се налазио у Сребреници иза зграде 
Основног суда, а рањени Секулић Бранко је због отежаног хода дошао дан касније и успут је био 
физички малтретиран. У логору у Сребреници према заробљеницима су настављене даље 
тортуре, физичка малтретирања и мучења усљед чега су од задобијених повреда подлегли Илић 
Драган и Секулић Бранко чија тијела нису пронађена све до 2004.године, док се тијело Ђокић 
Јакова још тражи (види тачку број 48 ) 

Обрадовић Анђа је из логора у Сребреници размјењена дана 05.02.1993.године а Пејић 
Радо нешто касније. 

Докази који потврђују наведен чињенице су: 

Копија кривичне пријаве ЦЈБ ЗВорник, број 13/02-230-КУ-46/95 од 14.09.1995.године 
достављена Основном јавном тужилаштву Зворник. ( прилог бр.289.), 
Записник о прикупљању изјаве од оштећене Обрадовић Анђе број 12-1/02-2-230-
1134/05 од 03.11.2005.године сачињена у СЈБ Зворник. ( прилог бр.290.) 
Изјава Обрадовић Анђе дата удружењу жена жртава рата дана 29.07.2005.године. ( 
прилог бр.291.) 
Потврда Министарства одбране одсјек Скелани о извршеној размјени Обрадовић Анђе 
од 26.09.1997.године, потврда о свједочењу Радовић Анђе пред МКС за бившу 
Југославију у Хагу од 10.02.2005.године и рјешење одељења за борачко инвалидску 
заштиту општине Зворник број 06-560-57/00 од 11.03.2005.године о утврђивању 
инвалидитета Обрадовић Анђе, отпусно писмо клиничког центра број 23078 на име 
Обрадовић Анђе од 17.10.2005.године и увјерење Комисије за тражење несталих и 
заробљених лица РС број 104/2003. ( прилог бр.292.) 
Копија картона личне карте Костијеревац Адема и копија картона личне карте Бјелић 
Вејиза. (прилог бр.293.) 
Изјава узета од Сулејмановић Мирсада зв."Скејо" број 15-17/02-222-57/93 сачињена од 
стране СЈБ Милићи. ( прилог бр.294.) 
Записник о прикупљању изјаве од лица Пејић Раде, број 12-1/02-1-230-106/06 од 
02.02.2006. године сачињен у СЈБ Зворник и изјава Пејић Раде дата Међународном суду 
за кривично гоњење у Хагу, број 03063325 од 01.06.2000. године, ( прилог број 538.) 
Службена забиљешка ПС Шековићи, број 12-1-10/02-34/03 од 26.03.2003. године о 
обављеном разговору са Честић Жељком и извод из матичне књиге умрлих за Честић 
Душана од 21.11.2005. године и изјава на записник узета од Илић Новице у ЦЈБ 
Зворник, број: 496/99, од 09.12.1999. године, ( прилог бр.295.), 
Изјава на записник узета од Ђокић Видосава у СЈБ Шековићи број: 12-1-10/02-35/03, од 
13.03.2003. године и извод из МКУ за Ђокић Јакова, ( прилог број 544.) 
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ТАЧКА 37. 
НАПАД НА ПОВРШИНСКИ КОП БРАЋАН 

ПОВРШИНСКИ КОП БРАЋАН, општина Милићи је нападнут дана 24.09.1992.roдине 
око 08,00 часова. Напад је извршен од стране припадника јединица ТО Сребреница, под 
командом Орић Насера. У нападу су учествовали и његови команданати и командири 
Турусновић Зулфо и Бектић Неџад. Поред наведених, у нападу на површински коп Брађан, 
учествовала су и лица пријављена и наведана у копији кривичне пријаве СЈБ Милићи број: 15-
17/02-КУ-2/93, од 17.06.1993.године. 

Приликом овог напада је убијено и масакрирано ( сјечењем дијелова тијела, паљењем, 
убијањем тупим предметима, клањем и гажењем тенком ) осам чувара површинског копа, те је 
запаљена Управна зграда и радионица рудника. У овом нападу је заробљен Радић Недељко, 
радник на обезбјеђењу рудника и лично је препознао Турсуновић Зулфу, који га је након 
заробљавања, спровео у логор Сребреница ( види тачку 48.) 

Убијени су: 
1. ЛАЛОВИЋ ЗОРАН, син Неђе, рођен 15.12.1961. године у Гуњацима, општина Милићи, 

гдје је био и стално настањен, заклан 
2. ПАНТИЋ РАЖО, син Радојка, рођен 03.07.1943.. године у Ћерокаре, општина Брус, гдје 

је био и стално настањен, разбијена лобања, 
3. ГЛИГОРЕВИЋ МИОДРАГ, син Мијата, рођен 15.05.1956. године у Рупово Брдо, 

општина Милићи, гдје је био и стално настањен, разбијена лобања, 
4. ГОРДИЋ СЛАВКО, син Митра, рођен 03.01.1958. године у Гуњацима, општина Милићи, 

гдје је био и стално настањен, запаљен, 
5. СУШИЋ МИЛИВОЈЕ, син Тодора, рођен 19.08.1958. године у Рајићима, општина 

Милићи, гдје је био и стално настањен, у мјесту Дубнички Мост, запаљен, 
6. ШАЛИПУРОВИЋ СЛАВКО, син Божидар, рођен 20.02.1971. године у Ристијевићима, 

општина Милићи, гдје је био и стално настањен, прегажен, 
7. ШАЛИПУРОВИЋ ВИДОЈЕ, син Милорада, рођен 10.08.1960. године у Ристијевићима, 

општина Милићи, гдје је био и стално настањен 
8. МИЛИЋ ЖЕЉКО, син Милисава, рођен 19.10.1973. године у Власеници, био је 

настањен у Подравању, општина Сребреница. 

Муслиманске јединице ТО су 03.12.1992.године поново напале површински коп и убиле 
стражара Милић Жељка (жртва под бројем 8). 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Копија кривичне пријаве СЈБ Милићи.са прилозима, број15-17/02-КУ-2/93.од 
17.06.1993.године достављена основном Јавном Тужилаштву Сребреница, ( прилог 
бр.296.) 
Копије списка бораца бригаде „трећи мај" који су учествовали у нападу на површински 
коп Браћан од 05.12.1992.године и 06.12.1992.године. ( прилог бр.297.) 
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Записник о прикупљању изјаве од Радић Недељка сачињен у ПС Милићи, 6poj: 12-1-8/02 
и изјава сачињена у СЈБ Милићи број: 18-3/02-230-141/99, од 18.11.199.године, ( 
прилог бр.298.) 
Записник о прикупљању изјаве од Лаловић Небојше, сачињен у ПС Милићи, број:12-1-
8-230-427/05, од 29.11.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Лаловић 
Зорана, од 29.11.2005. године, ( прилог бр.299.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Пантић Рајка , од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.300.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Глигоревић Миодраг, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.301.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Гордић Славка, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.302.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Сушић Миливоја, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.303.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Шалипуровић Славка, од 02.12.2005. године, ( 
прилог бр.304.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Шалипуровић Видоја, од 02.12.2005. године, ( 
прилог бр.305.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Милић Жељка, од 29.11.2005. године. ( прилог 
бр.306.) 

ТАЧКА 38. 
НАПАД НА СЕЛО ПОДРАВАЊЕ 

Село ПОДРАВАЊЕ, општина Сребреница настањено је искључиво српским 
становништвом. Дана 24.09.1992.године око 08,30 часова, извршен је оружани напад на село 
Подравање. Напад је извршен од стране јединица ТО Сребреница под комадном Орић Насера и 
Турсуновић Зулфе. Поред њих у нападу су учествовали и њихови потчињени команданати, 
командира и војници међу којима су препознати: Хамид из Кутузера, Адем, бивши начелник 
СУП-а у Братунцу, родом из Коњевић Поља, Бектић Неџад, Хакиа Мехољић, Устић Акиф 
(погинуо), Буљубашић Хамдија, Мујић Фадил, Хабибовић Азем и Хасан, Шпијодић Хилмо и 
други. 

Приликом овог напада, убијени су: 
1. ПЕРЕНДИЋ ТОМИСЛАВ, син Саве, рођен 30.05.1930. године у Подравању, 

општина Сребреница, гдје је био и настањен, нестао, 
2. ВАСИЋ МИЛИЈАН, син Милоша, рођен 09.10.1951. године, у Радошевићима, 

општина Сребреница, гдје је био и настањен, 
3. ПЕРЕНДИЋ СТАНКА, кћи Радована, рођена 09.03.1932. године у Подравању, 

општина Сребреница, гдје је био и настањен, 
4. ЈОВАНОВИЋ ВОЈИН, син Милоје, рођен 07.02.1922. године, у Подравању, 

општина Сребреница, гдје је био и настањен, 
5. ЈОВАНОВИЋ СВЕТОЗАР, син Милоје, рођен 05.09.1933. године, у Подравању, 

општина Сребреница, гдје је био и настањен, 
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6. ЛАЗАРЕВИЋ РАДО, син Обрада, рођен 10.06.1920. године, у Подравању, 
општина Сребреница, гдје је био и настањен, 

7. ПЕРЕНДИЋ СПАСЕНИЈА, кћи Богдана, рођена 23.10.1933. године у Обади, 
општина Сребреница, била стално настањена у Подравању, 

8. МИТРОВИЋ ДРАГО, син Марка, рођен 15.07.1922. у Подравању, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен,није пронађен 

9. ТОМИЋ ГОЈКО, син Марка, рођен 12.07.1930. године, у Подравању, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен, 

10. ТОМИЋ МИХАЈЛО, син Марка, рођен 01.01.1941. године, у Подравању, 
општина Сребреница, гдје је био и настањен, 

П.ШАРАЦ ДУШАН, Веселина, рођен 15.10.1963. године, у Подравању, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен, 

12. МАРИНКОВИЋ МИЛОШ, син Драге, рођен 19.03.1937. године, у Подравању, 
општина Сребреница, гдје је био и настањен, 

13. МАРИНКОВИЋ РАДЕ, син Милоша, рођен 17.03.1961. године, у Подравању, 
опшрина Сребреница, гдје је био и настањен, 

14. МАРИНКОВИЋ МИЛОВАН, син Милоша, рођен 13.03.1955. године, у 
Подравању, општина Сребреница, гдје је био и настањен, измасакриран, глава 
разбијена тупим предметом, руке поломљене и сл. 

15. МАРИНКОВИЋ ДИКОСАВА, кћи Жарка, рођена 08.11.1937. године, Јасенови, 
општина Сребреница, била настањена у Подравању, 

16. ШАРАЦ МИТАР, син Цвијетина, рођен 09.11.1963. године, у Подравању, 
општина Сребреница, гдје је био и настањен, 

17. ШАРАЦ МИЛАН, син Манојла, рођен 10.05.1929. године, у Подравању, општина 
Сребреница, гдје је био и настањен, 

18. ШАРАЦ МИРЈАНА, кћи Обрада, рођена 10.06.1943. године, у Подравању, 
општина Сребреница, гдје је био и настањен, 

19. ВЕСИЋ МИЛИСАВ, 
20. МИТРОВИЋ МИХАЈЛО, син Јове, рођен 09.07.1933. године, у Подравању, 

општина Сребреница, гдје је био и настањен, 
21. ПЕРЕНДИЋ МИЛАДИН, син Милисава, рођен 10.07.1924. године, у Подравању, 

општина Сребреница, гдје је био и настањен, 
22. ПЕТРОВИЋ МИЛОМИР, син Мирка, рођен 27.10.1951. године, у Подравању, 

општина Сребреница, гдје је био и настањен, нестао 
23. МАРИНКОВИЋ РАДОВАН, син Анђелма, рођен 04.10. 1938. године у 

Подравању, општина Сребреница, гдје је био и настањен, нестао, 10.11.2000. 
године ексхумирани,посмртин остаци на парцели зв. Ријека у Подравању. 

24. МИТРОВИЋ РУЖА, кћи Боривоја, рођена 11.09.1927.године, у Ковачици, 
опшрина Сребреница, била и настањен у Подравању, нестала. 

25. ПЕТРОВИЋ МИЛЕВА, кћи Василија, рођена 17.12.1948. године у Шадићима, 
општина Власеница, била настањена у Подравању, 

26. ШАРАЦ МИТАР, рођен 1963. године, ексхумиран у Подравању, 
27. ЂОРЂЕВИЋ ЂУРАЂ, рођен 1962. године, ексхумиран у Подравању, 
28. МУДРИНИЋ РАДЕ, рођен 1965. године, ексхумиран у Подравању, 
29. МИТИЋ БОРИЦА, рођен 1946. године, ексхумиран у Подравању. 
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Међу погинулим су убијена четири члана породице Маринковић и то: Маринковић 
Милош, његова супруга Дикосава и два сина Раде и Милован ( жртве под боројем 12,13,14 и 15). 
Поред тога у селу су између осталих, погинуле су четри жене и три старца, од којих се девет 
жртава воде као нестала лица. Неки од мјештана села су живи одведени из села у Сребреницу 
гдје су предати команди штаба ТО Сребреница и испитивани у ПС Сребреница, а потом држани у 
логору у Сребреници иза зграде Основног суда, гдје су мучени и физички малтретирани. Међу 
заробљеним и одведеним у логор, били су Шарац Веселин и Кукић Драгутин који је убијен у 
логору, док је Шарац Веселин од задобијених повреда подлегао одмах након размјене, ( види 
тачку број 48). 

Становници села су убијани на свиреп и подмукао начин, клањем и одсијецањем глава и 
других дијелова тијела, што се потврђује спољним описом повреда убијених, сачињен у Ратној 
Болници у Милићима, 18.11.1992. године. 

Поред уништених и спаљених приватних кућа у селу је запаљена и Основна школа, Дом 
културе, продавница, радионица и Управна зграда површинског копа "Шумарница", те 
механизација рудника ДД "Боксит Милићи", а сва покретна имовина је опљачкана. 

Из писма Турсуновић Зулфе упућено путем МКЦК за Славку Маринковић, удато 
Пејановић, од 27.08.1993. године се види и потврђује да је Турсуновић Зулфо био упознат са 
свим убиствима Срба у том подручју. 

Докази који потврђују горе наведене чињенице су: 

Копија кривичне пријаве СЈБ Милићи, са прилозима број 15-17/02-КУ-3/93 од 
17.06.1993.године и копија кривичне пријаве ЦЈБ Зворник са прилозима, број 13/02-
230/96 од 12.06.1996.године, ( прилог бр.307. ) 
Извод из матичне књиге умрлих за Перендић Томислава, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.308.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Васић Милијана, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.309.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Перендић Станка, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.310.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Јовановић Војина, од 29.11.2005.године, ( прилог 
бр.311.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Јовановић Светозара, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.312.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Лазаревић Раду, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.313.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Перендић Спасенију, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр. 314.) 
Записник о пријему усмене пријаве од лица Стевановић Миленије број: 13-02/4/04, од 
30.07.2004.године, записник о идентификацији мртвог тијела Митровић Драге број: 
105/04, од 30.07.2004. године и извод из матичне књиге умрлих за Митровић Драгу од 
29.11.2005. године, ( прилог бр.315.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Томић Гојка, од 29.11.2005.године, ( прилог бр.316.) 
Изјава Томић Драгиње и извод из матичне књиге умрлих за Томић Михајла, од 
29.11.2005. године, ( прилог бр.317.) 
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Извод из матичне књиге умрлих за Шарац Душана, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.318.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Маринковић Милоша, од 29.11.2005. године и 
потврда о несталом лицу на име Маринковић Милоша од 14.08.2000. године, ( прилог 
бр.319.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Маринковић Радета, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.320.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Маринковић Милована, од 29.11.2005. године, ( 
прилог бр.321.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Маринковић Дикосаву, од 29.11.2005. године, ( 
прилог бр.322.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Шарац Митра, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.323. ) 
Извод из матичне књиге умрлих за Шарац Милана, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр324. ) 
Извод из матичне књиге умрлих за Шарац Мирјану, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.325 ) 
Извод из матичне књиге умрлих за Митровић Михајла, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр326. ) 
Извод из матичне књиге умрлих за Перендић Миладина, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.327 ) 
Извод из матичне књиге умрлих за Петровић Миломира, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.328 ) 
Записник о прикупљању изјаве од лица Пејановић Славке број: 12-1-8/02-230-429/05, од 
30.11.2005. године, и извод из матичне књиге умрлих за Маринковић Радована, од 
30.11.2005. године, службена забиљешка ЦЈБ Зворник број: 166/00, од 
10.11.2000.године, сачињена на околности ексхумације у мјесту Подравање, службена 
забиљешка ЦЈБ Зворник број: 796/00, од 17.10.2000.године, писмо Зулфе Турсуновића 
упућено преко МКЦК, од 27.08.1993.године, достављено оштећеној Славки 
Маринковић, два писма Бектић Хусе упућени преко МКЦК од 09.09. и 24 10.1993. 
године, достављено оштећеној Маринковић Славки, ( прилог бр. 329.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Митровић Ружу, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.330.) 
Извод из матичне књиге умрлих за Петровић Милеву, од 29.11.2005. године, ( прилог 
бр.331.) 
Записник о саслушању свједока Перендић Миодрага, сачињен од стране Основног суда 
у Власеници, дана 25.02.1955. године, ( прилог бр. 332.) 
Записник о саслушању свједока Петровић Радомира, сачињен од стране Основног суда 
у Власеници, дана 24.02.1995. године, ( прилог бр.ЗЗЗ.) 
Својеручно написана изјава Шарац Војина на околност напада на Подравање, ( прилог 
бр.334.) 
Записник о увиђају, сачињен од Основног суда у Сребреници број: КРИ 58/02, од 
24.09.2002. године, ( прилог бр.335.) 
Записник о увиђају, сачињен од Основног суда у Сребреници број: КРИ 68/02, од 
04.11.2002. године, ( прилог бр.336.) 
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Записник о салушању свједока Хабибовић Шефика, дат пред Окружним судом у 
Београду дана 27.08.1995. године, ( прилог бр. 337.), 
Списак војника муслиманских оружаних формација који су учествовали у нападу на 
Подравање, (прилог број 338.), 
Записник о саслушању свједока Шарац Веселина, сачињен пред Основним судом у 
Зворнику, дана 25.08.1994. године, и налаз Љекарске комисије о здравственом стању 
Шарац Веселина, и видео снимак изјаве ( прилог број 547.) 

ТАЧКА 39. 
НАПАД НА СЕЛО РОГОСИЈУ 

Село РОГОСИЈА и сусједна села Доњи Заликовик, Којчевина, Тикварићи, Неђељишта 
општина Власеница, настањени су искључиво српским становништвом. Почетком оружаних 
сукоба у БиХ 1992. године, мјештани тих села су организовали сеоске страже у циљу одбране од 
напада муслиманских оружаних формација из Церске. 

Дана 25. и 26.09.1992. године у раним јутарњим часовима извршен је широк и 
систематичан напад на српска села Рогосију и Неђељишта. Усљед тог напада српско 
становништво из села Неђељишта је прогнано у сусједна села, а приликом упада муслиманских 
оружаних формација ТО Церска, село Неђељишта је опљачкано, порушено и запаљено, а у селу 
је запаљена и основна школа. У нападу на село Рогосију, у намјери да потпуно униште етничку 
групу Срба из тог села, муслиманске оружане формације ТО Церска, су убијале све редом 
мјештане тог села који су држали стражу, а заробљенике који су одложили оружје и предали се, 
јер су прије тога остали без средстава за одбрану, мучили су и наносили им велике патње и 
повреде тјелесног интегритета, тако што су им живима вадили очи, одсијецали поједине дијелове 
тијела, клали испод врата, палили их живе, разбијали главе тупим предметима, пробадали их 
ножевима по читавом тијелу. Тим радњама извршења и поступцима починили су кривична дјела 
против човјечности и вриједности заштићених Међународним правом. 

У нападу на село Рогосију убијени су: 

1. ПРОДАНОВИЋ МИРКО, син Милана, рођен 28.08.1961. године у Којчевина, 
општина Власеница гдје је био и настањен, 

2. СТАНИШИЋ МИЛЕ, син Станка, рођен 08.11.1960. године у Неђељиштима, 
општина Власеница гдје је био и настањен, 

3. СТАНИШИЋ НЕНАД, син Цвијана, рођен 03.03.1972. године у Неђељиштима, 
општина Власеница гдје је био и настањен, 

4. СТАНИШИЋ НЕЂО, син Цвијана, рођен 30.08.1964. године у Неђељиштима, 
општина Власеница гдје је био и настањен, 

5. ЈУРОШЕВИЋ ЉУБОМИР, син Љубинка, рођен 26.09.1962. године у Којчевина, 
општина Власеница гдје је био и настањен, 

6. РАВЊАКОВИЋ ЗОРАН, син Милорада, рођен 02.08.1960. године у Којчевина, 
општина Власеница гдје је био и настањен, 

7. ДЕУРИЋ РАДОМИР, син Милке, рођен 18.08.1960. године у Којчевини , 
општина Власеница гдје је био и настањен, 
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8. ДЕУРИЋ ДРАГОЉУБ, син Милке, рођен 04.10.1963. године у Којчевини, 
општина Власеница гдје је био и настањен, 

9. ПРОДАНОВИЋ МИЛОМИР, син Милисава, рођен 06.01.1966. године у 
Којчевини, општина Власеница гдје је био и настањен, 

10. ПРОДАНОВИЋ ЖАРКО, син Милисава, рођен 08.02.1970. године у Којчевини, 
општина Власеница гдје је био и настањен, 

11. ТЕШИЋ БОРО, син Стјепана, рођен 16.03.1963. године у Тикварићима, општина 
Власеница гдје је био и настањен, 

12. ЈАЋИМОВИЋ ДРАГОМИР, син Обре, рођен 16.10.1949. године у Дубници, 
13.ДОШИЋ ЧЕДОМИР, син Миладина, рођен 11.07.1950. године у Мишићима, 

општина Власеница 
14. КОВАЧЕВИЋ МИЛОВАН, син Петра, рођен 12.04.1952. године у Долама 

општина Кладањ, настањен у Власеници 
15. МАЈСТОРОВИЋ ЛУКА, син Цвијетина, рођен 28.12.1950. године у Власеници 

гдје је био и настањен, 
16. ДРАГИЋ БОШКО, син Миладина, рођен 28.11.1947. године у Брдијељи, 

општина Кладањ,настањен у Власеници 
17. ЂУРИЋ ДУШАН, син Зарије, рођен 21.09.1943. године у Грабовици, општина 

Власеница гдје је био и настањен 
18. АЛЕМПИЋ ДИМИТРИЈЕ, син Радислава, рођен 17.01.1960. из Неђељишта, 

општина Власеница гдје је био и настањен, 
19. МАЈСТОРОВИЋ ВЕЛО, син Митра, рођен 10.05.1967. године у Мајсторовићима, 

општина Власеница гдје је био и настањен, 
20. МИТРОВИЋ МИЋО, син Љубомира, рођен 17.11.1955. године у Милићима, био 

настањен у Власеници 
21.РЕБИЋ РАЈКО, син Неђе, рођен 15.03.1958. године у Шадићима, општина 

Власеница гдје је био и настањен, 
22. МИЈИЋ МИЛАН, син Раде, рођен 15.03.1952. године у Мијићима, општина 

Шековићи, био настањен у Власеници 
23. СЕКУЛИЋ РАДЕНКО, син Миладина, рођен 28.07.1962. године у Лукићима, 

општина Власеница гдје је био и настањен 
24. ПЕЈНОВИЋ ГОРАН, син Гојка, рођен 08.06.1958. године у Власеници гдје је био 

и настањен, 
25. ШЕВКУШИЋ ЈАДРАНКО, син Неђе, рођен 05.09.1961. године у Власеници гдје 

је био и настањен, 
26. ДРАКУЛИЋ АЛЕКСАНДАР, син Бранислава, рођен 22.08.1969. године у 

Власеници гдје је био и настањен, 
27. ВУЈИЧИЋ МИЛАН, син Бранка, рођен 12.03.1954. године у Сокоцу,био 

настањен у Власеници 
28. ТЕШИЋ ТОМИСЛАВ, син Рајка, рођен 20.10.1971. године у Тикварићима, 

општина Власеница гдје је био и настањен, 
29. СЕКУЛИЋ МИЛАН, син Митра, рођен 08.02.1947. године у Љубићу, био 

настањен у Власеници 

Из наведеног се види да је постојала злочиначка намјера извршилаца да у потпуности 
униште једну етничку групу. То се потврђује чињеницом да су убијени сви који су били 
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заробљени, а међу њима и браћа Станишићи, браћа Продановићи и браћа Деурићи. У овом 
нападу на село Рогосију рањено је 26 бранилаца села. 

Докази који потврђују горе наведене чињенице су: 

Копија кривичне пријаве бр. 15-19/02-230-63 од 28.05.1993. године поднесена Војном 
тужилаштву Соколац са прилозима и посебан извјештај бр. 15-19/02-230-64 од 
06.06.1993.године ( прилог бр.339.) 
Копија кривичне пријаве бр. 15-19/02-230-37 од 27.02.1994. године поднесена Основном 
јавном тужилаштву Власеница са прилозма, ( прилог бр.340.), 
Списак запаљених српских кућа ( прилог бр.341. ) 
Службена забиљешка ЦЈБ Зворникод 15.07. 1995. ( прилог бр. 342.) 
Изјава на записник узета од Јурошевић Добривоја у СЈБ Власеница 02.08.1993.године 
(прилог бр.343.) 
Изјава на записник узета од Лукић Миленка у СЈБ Власеници 17.06. 1993.године 
( прилог бр. 344. ) 
Изјава на записник узета од Пантић Драгослава у СЈБ Власеница 18.06.1993.године 
( прилог бр 345.) 
Акт СЈБ Власеница бр. 18-6/02-230 од 28.05. 2001. године достављено ОЈТ Власеница 
( прилог бр.346.) 
Акт Општине Тузла бр. 11-41-363 од 25.01 .2006. године за ПС Власеница о провјери 
података за Аљукић Бешира ( прилог бр.347. ) 
Изводи из матичне књиге умрлих за Продановић Мирка, Станишић Милу, Станишић 
Ненада, Станишић Неђу, Јурошевић Љубомира, од 15.11.2005. године ( прилог бр.348.) 
Изводи из матичне књиге умрлих за Равњаковић Зорана, Деурић Драгољуба, 
Продановић Миломира, Продановић Жарка, Јаћимовић Драгомира од 15. 11. 2005. 
године. ( прилог бр.349.) 
Изводи из матичне књиге умрлих за Тешић Бора, Дошић Чедомира, Ковачевић 
Милована, Мајсторовић Луку, Драгић Бошка, Ђурић Душана, Аћимовић Димитрија, 
Мајсторовић Велу од 15.11.2005. године ( прилог бр.350.) 
Изводи из матичне књиге умрлих за Митровић Мићу, Ребић Рајка, Мијић Милана, 
Секулић Раденка, Пејновић Горана од 15.11.2005. године ( прилог бр.351.) 
Изводи из матичне књиге умрлих за Шевкушић Јадранка , Дракулић Александра, 
Вујичић Милана, Тешић Томислава, Секулић Милана од 15.11.2005. године ( прилог 
бр.352.), 
Изјава на записник Петровић Зорана, сачињен у СЈБ Власеница, број 15-19/02-230, од 
17.06.1993. године ( прилог број 353.) 
Службена забиљешка ЦСБ Сарајево број 15-1/02-1250/93, од 12.06.1993. године (прилог 
бр. 354.), 
Фотодокументација ЦСБ Сарајево бр. КУ 22/92 од 08.12.1992. године, ( прилог бр.355.). 
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ОКТОБАР 1992. ГОДИНЕ 

ТАЧКА 40. 
НАПАД НА СЕЛО ФАКОВИЋИ 

Село ФАКОВИЋИ, општина Братунац (обиљежено у карти редним бројем 93 ) је било 
настањено искључиво српским становништвом са засеоцима Радијевићи (обиљежено у карти 
редним бројем 96), Дивовићи (обиљежено у карти редним бројем 95), Бољевићи (обиљежено у 
карти редним броејм 97), Кутјеши (обиљежено у карти редним бројем 98), Подсело(обиљежено у 
карти редним бројем 92), Јарченовићи (обиљежено у карти редним бројем 91), Грабовачка Ријека 
(обиљежена у карти редним бројем 90) и Тук (обиљежен у карти редним бројем 89) је нападнуто 
дана 05.10.1992.године око 12,00 часова. Напад је извршен од стране наоружаних муслиманских 
формација ТО Сребреница. Међу нападачима се налазио и Турсуновић Зулфо, који је учествовао 
у заробљавању и насилном одвођењу Жигић Драге у затвор у ПС Сребреница, гдје је мучен и 
злостављан, како од стражара, тако и од војника који су свакодневно долазили у затвор. За 
вријеме док је провео у затвору у Сребреници, свједок наводи да је добио више удараца у главу 
него иједан боксер у својој каријери. У нападу на село учествовали су и Акиф Устић, Есма 
Киверић, Насир Махмутовић, Ибрахим Мукић и др. 

Приликом напада на село Факовиће, одређени број мјештана, стараца, жена и дјеце је 
успио да се жив извуче из села и да се затим пребаце на другу страну ријеке Дрине. Међутим, и 
поред тога, наоружане муслиманске формације су наставили да пуцају по њима и да их гађају 
гранатама, без обзира што су се нашли на територији Републике Србије. У том нападу, од 
експлозије испаљене гранате Игњатовић Ковиљка је рањена, а затим је пребачена у болницу у 
Ужице, гдје јој је указана љекарска помоћ. 

Током овога напада на село, убијени су: 
1 НИКОЛИЋ ПЕТКО, зв. „Драган", од оца Милована, рођ. 1954.Г. 
2 НИКОЛИЋ МИЛОВАН, син Среја, рођ. 1923.Г. у Станатовићима 
3 НИКОЛИЋ ЋУБА, рођепа. 1954.Г. у Бољевићима, Петкова супруга, 
4 МАРКОВИЋ РАДОМИР, син Стеве, рођ. 1936.Г. у селу Блажијевићи 
5 МАРКОВИЋ РАДОЈЕ, син Стеве рођен 1939. године у селу Блажојевићу, 

Радомиров брат, 
6 МАРКОВИЋ СЛАВКА, од оца Милована, рођ. 1933.г у Факовићима, 

Радојева супруга, 
7 ЂОКИЋ ЋОКО, син Недељка, рођ. 1958.године., 
8 САВИЋ РАДОВАН, од оца Јова, рођ. 1965.године у Опарцима,. 
9 БОЖИЋ ДЕСАНКА, од оца Милана, рођ. 1927.Г. у Бољевићима, 
10 ЂУРИЋ ДАНИЛО, убијен приликом препливавања ријеке Дрине, 
11 ЂОКИЋ МИЛОВАН, син Драга, рођ. 1936.Г. из засеока Дивовићи, 
12 ЂОКИЋ СРЕТЕН, син Милета, рођ. 1938.Г. у Бољевићима 
13 ЂОКИЋ СТАНИМИР, од оца Сретена, из засеока Дивовићи, 
14 ЂУКИЋ ВИДОЈЕ, од оца Радована, рођ. 1954.Г. у Бољевићима, 
15 ВАСИЋ ВЛАДАН, од оца Манојла, рођ. 1929.г.у Бољевићима, 
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16 ВАСИЋ СТАНИЈА, рођ. 1930.г.Владанова супруга, из засеока Бољевићи, 
17 РИСТИЋ МИЛУТИН, од оца Љубе, рођ. 1940.Г. у Бољевићима, 
18 ПРОДАНОВИЋ ПЕТАР, од оца Милорада, рођ. 1927.Г. у засеоку Клечва, 
19 РИСТИЋ ЗАРИЈА, од оца Новице, рођ. 1928.Г. у Бољевићима, 
20 СТЈЕПАНОВИЋ СТОЈКА, од оца Јанка, рођ. 1922.Г. у Бољевићима, која 

је заклана, 
21 ЂУКИЋ РАДОВАН, син Света, рођ. 1919.Г. у Бољевићима, 
22 ДЕСПОТОВИЋ МИЉА, из засеока Радијевићи 
23 ИВАНОВИЋ МИРОСЛАВ, од оца Милана, рођ. 1973.г.,из Факовића 
24 СУБОТИЋ МИЛОМИР, од оца Благоја, рођ. 1960.Г. у Станатовићима, 

У том нападу, до сада идентификовано је убијених 22 становника села, а заробљени су 
Славољуб Жикић и Драго Жикић, којима су нечовјечним поступањем, наношене велике патње, 
озљеде тијела и повреде здравља као и снажан тјелесни и душевни бол. 

У селу Факовић заробљен је и Јовановић Урош, који је такође мучен у затвору и тучен, а 
након размјене, пребачен је у болницу у Београд гдје је умро у року од четри дана. 

Мучења су вршена и психичка, тако што је један од муслиманских војника хтио да веже 
једног од њих, али из групе, неко му је гласно опсовао четничку мајку, рекавши да га треба 
заклати, а не везати. Међу војницима муслиманских снага, Славољуб је запазио два црнца, од 
којих га је један, прислонивши нож на грло намјеравао заклати. У томе га је спријечио 
Турсуновић Зулфо, један од команданата муслиманских снага, рекавши: „Не, има времена до 
Сребренице!". Након тога је одведен и затворен у малу просторију величине 2 х 2,5 метра, без 
кревета и покривача, са дрвеним подом и малим незастакљеним прозором са решеткама у 
Сребреници. У тој просторији ( види тачку 48.)су били затворени и Шарац Веселин из 
Подравања, Зоран Бранковић зв. „Смедеревац", Бубања Невенко из Инђије и Недељко Радић зв. 
„Цикота" из села Цикота, који су заробљени десетак дана раније, приликом напада муслиманских 
снага на село Подравање, ( који је напад предходно описан под тачком 32.). Сљедећег дана 
Славољуб је од стране Мирзета ( цивил, презиме непознатио ) саслушан и испитиван. Без обзира 
какав је одговор давао на постављана питања, добио би батине, а тукла су га 3-4 војника који су 
се налазили у тој просторији. Та саслушања су била свакодневна и честа. Приликом саслушања у 
просторије је навраћао и командант муслиманских снага тзв. Армије БиХ у Сребреницу Насер 
Орић. 

Поред батињања, заробљеници су и психички мучени тако што су понижавани на разне друге 
начине. Вријеђали су заробљене Србе тако што су им говорили: 

„Да њихов дјед ( муслимански ) од 70 година узима српске дјевојке од 14. година, стави је на 
курац и док попуши ћибук од 1,5 м. дувана она је на курцу, па пошто је она не зрела и Срби су не 
зрели". 

На наведени начин, нечовјечним поступањем од стане муслиманске војске, заробљеницима 
су наношене велике патње, озљеде тијела и повреда здравља као и снажан тјелесни и душевни 
бол. 

У затвору у Сребреници, Жикић Славољубом је провео укупно 12. дана. Ослобођен је 
16.октобра исте године, и то на основу размјене за тијело погинулог Акифа и његових 
специјалаца. 

Након напада на село, муслимани су опљачкали сву покретну имовину мјештана и тако 
село опустошили и све попалили. 
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Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Записник о увиђају сачињен од СЈБ Скелани број 01-18-02-8/93, од 15.01.1993. 
године, ( прилог бр.356 ) 
Записник о саслушању свједока Жикић Славољуба, број: 12-1-7/02-230-740/05, 
сачињен у ПС Братунац 09.12.2005. године, извод из судског записника са суђења 
број ИТ 03-68-Т, Тужилаштво против Насера Орића и копија новинског чланка 
„Глас Српски" од 04.10.2005. године, ( прилог бр.548.) 
Записник о саслушању свједока Игњатовић Ковиљке, од 20.12.1994. године и 
службена забиљешка о датој изјави Игњатовић Ковиљке од 24.10.199. године, ( 
прилог бр. 357 ) 
Записник о саслушању свједока Николић Драгољуба од, 23.12.1994. године, ( 
прилог бр.358 ) 
Записник о саслушању свједока Божић Новака пред Основним судом у Зворника 
од 10.10.1994. године, ( прилог бр. 359 ) 
Изјава Жикић Драге са преводом на енглески језик, ( прилог бр. 360 ) 
Списак погинулих цивила и сеоске страже на дан 05.10.1992.г. при нападу 
Муслимана на Факовиће и Бољевиће, ( прилог бр.361 ), 
Фотодокументација о спаљеним-уништеним српским кућама и друштвеним 

објектима села Факовићи, Бољевићи СО Братунац, ( прилог бр. 362 ) 
Изјава на записник узета од Малкић Суље дана 02.08.1995.године у Бијељини, ( 
прилог бр.138.) 

НОВЕМБАР 1992. ГОДИНЕ 

ТАЧКА 41. 
НАПАД НА СЕЛО КАМЕНИЦУ 

Дана 06.11.1992. године у раним јутарњим часовима, муслиманске оружане формације ТО 
Сребреница и ТО Церска под командом Насера Орића, извршиле су широк и систематичан напад 
на шире подручје села КАМЕНИЦЕ и на линије одбране у ВРС, које су браниле српска околна 
села и становништво. Том приликом заробљен је већи број припадника ВРС, након чега су везани 
и мучени, а потом убијени на свиреп и подмукао начин ( тупо тврдим предметима, ножевима, 
одсјецајући разне дијелове тијела). 

Почетком фебруара 1993. године пронађено је седам масовних гробница на локалитету 
„Глођанско Брдо", мјесто Каменица, у којима су пронађена измасакрирана тијела 41-ог убијеног 
припадника ВРС. Сачињен је записник о увиђају од стране Основног суда у Зворнику бр. 
Кри.9/93 од 22.02.1993. године и 19.03.1993. године. Обдукцију лешева извршио је др. Зоран 
Станковић са института за судску медицину ВМА Београд. 
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Од тога 33 идентификована убиЈена и то: 
1. ЈОВАНОВИЋ СТАНКО зв. „Мишо", син Марка и мајке Руже, рођен 1956. године у 

Тршићу, општина Зворник, 
2. ЈОВИЧИЋ ДРАГОМИР, син Љубе и мајке Росанде, рођен 13,04.1958. године у 

Живиницама, био настањен у Живиницама, 
3. БОЈАНОВИЋ ЗОРАН, син Јове и мајке Ђуке, рођен 10.04.1961. године у Лозници, био 

настањен у Челопеку, општина Зворник, 
4. КАЗАНОВИЋ САВО, син Васе и мајке Росе, рођен 16.02.1957. године у мјесту Велика 

Њива, општина Шековићи, гдје је био и настањен, 
5. ТИЈАНИЋ СЛАВКО, син Драге и мајке Вишње, рођен 07.11.1970. године у мјесту 

Брезик, општина Калесија, био настањен на подручју општине Зворник, 
6. ПАВЛОВИЋ РАДАН, син Ђорђије и мајке Миле, рођен 16.09.1967. године у мјесту 

Павловићи, општина Шековићи, био настањен у мјесту Павловићи - Папраћа, општина 
Шековићи, 

7. УРУМОВИЋ ЗОРАН, син Томислава и мајке Загорке, рођен 02.01.1958. године у мјесту 
Осмаци, општина Калесија, био настањен у Зворнику, 

8. САВИЋ ЖАРКО, син Богдана и мајке Радојке, рођен 26.10.1949. године у Тузли, био 
настањен у Зворнику, 

9. АШЋЕРИЋ МИЛАДИН, син Игњата и мајке Милојке, рођен 07.11.1962. године у мјесту 
Ашћерићи, општина Шековићи, гдје је био и настањен, 

10. МИХАЈЛОВИЋ ТРИШО, син Микајла и мајке Илинке, рођен 02.01.1959. године у 
мјесту Јадран, општина Зворник, гдје је био и настањен, 

П.РАДИЋ РАДОМИР, син Гојка и мајке Радинке, рођен 17.01.1950. године у Г. 
Залуковику, општина Власеница, био настањен у Зворнику, 

12. ЛЕТИЋ ДРАГАН, син Стевана и мајке Анђе, рођен 02.08.1964. године у Високом, био 
настањен у Зворнику, 

13. КОВАЧЕВИЋ МИОДРАГ, син Василија и мајке Драгиње, рођен 06.02.1959. године у 
Зворнику, гдје је био и настањен, 

14. САВИЋ РАДОВАН, син Стеве и мајке Анђе, рођен 09.04.1963. године у Кисељаку, 
општина Зворник, био настањен у Зворнику, 

15. СИМИЋ МИЋО, син Миливоја и мајке Цвијете, рођен 29.08.1953. године у Д. Трнови, 
општина Угљевик, био настањен у Зворнику, 

16. СТЕВАНОВИЋ НЕНАД, син Жарке и мајке Јованке, рођен 28.11.1956. године у мјесту 
Врнојевићи, општина Живинице, био настањен у Зворнику, 

17. ИЛИЋ РАТКО, син Костадина и мајке Јоване, рођен 05.08.1959. године у Матијевићима, 
општина Живинице, био настањен у Зворнику, 

18. ПЕТРОВИЋ БРАНИСЛАВ, син душана и мајке Јевросиме, рођен 1953. године у 
Ђурђевику, општина Живинице, био настањен у Тршићу, општина Зворник, 

19. ЧВОРИЋ НИКОЛА, син Миладина и мајке Миросаве, рођен 02.01.1963. године у 
Дунајевићима, општина Живинице, био настањен у Зворнику, 

20. ПЈАНИЋ ГОРАН, син Златка и мајке Ане, рођен 24.03.1952. године у Живиницама, био 
настањен у Зворнику, 

21.ЈАКШИЋ ДРАГАН, син Бошка и мајке Цвије, рођен 03.01.1965. године у мјесту 
Милановићи, општина Шековићи, био настањен у Зворнику, 
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22. МИЛОШЕВИЋ МАРКО, син Јове и мајке Стоје, рођен 12.08.1948. године у мјесту 
Ђевање, општина Зворник, гдје је био и настањен, 

23. ЛУКИЋ СРПКО, син Војина и мајке Софије, рођен 11.05.1955. године у Јошју, општина 
Кладањ, био настањен у Зворнику, 

24. ЂОКИЋ САВО, син Пере и мајке Смиље, рођен 30.03.1930. године у мјесту Калабаче, 
општина Шековићи, гдје је био и настањен, 

25.МАЦАНОВИЋ РАДИСЛАВ, син Лазара и мајке Винке, рођен 27.08.1962. године у 
Калабачама, општина Шековићи, гдје је био и настањен, 

26. ПАВЛОВИЋ РАДОМИР, син Милоша и мајке Десанке, рођен 15.07.1974. године у 
Шековићима, гдје је био и настањен, 

27. КАЗАНОВИЋ УРОШ, син Дамјана и мајке Стане, рођен 21.11.1948. године у мјесту 
Велика Њива, општина Шековићи, гдје је био и настањен, 

28. ГРАБОВИЦА ВЛАДО, син Пере и мајке Милице, рођен 17.10.1950. године у мјесту 
Зидоње - Папраћа, општина Шековићи, гдје је био и настањен, 

29. ГРАБОВИЦА РАДИСЛАВ, син Тимотије и мајке Теофане, рођен 21.06.1950. године у 
мјесту Зидоње - Папраће, општина Шековићи, гдје је био и настањен, 

30. БОЖИЋ ДРАГОМИР, син Велимира и мајке Марије, рођен 29.06.1966. године у мјесту 
Божићи - Папраћа, општина Шековићи, гдје је био и настањен, 

31. ТЕШИЋ МИРО, син Крсте и мајке Стојанке, рођен 15.09.1968. године у Д. Каменици, 
општина Зворник, гдје је био и настањен, 

32. ЈОВАНОВИЋ ВЕЛИМИР, син Веље и мајке Госпаве, рођен 02.05.1955. године у мјесту 
Ђевање, општина Зворник, био настањен у Зворнику, 

33. ПРОДАНОВИЋ МИЛАН, син Микајла и мајке Цвије, рођен 09.04.1952. године у мјесту 
Ђевање, општина Зворник, био настањен у Каменици, општина Зворник, 

ДНК анализом идентификовани су убијени: 
34. БОЖИЋ ЗОРАН, син Неђе и мајке Цвије, рођен 20.02.1964. године у мјесту Божићи -

Папраћа, општина Шековићи, гдје је био и настањен, 
35. ГРАБОВИЦА МИЛОШ, син Ристе и мајке Винке, рођен 01.01.1974. године у мјесту 

Зидоње - Папраћа, општина Шековићи, гдје је био и настањен, 
36. ПАВЛОВИЋ СЛАВКО, син Вукашина и мајке Госпаве, рођен 14.04.1959. године у 

мјесту Павловићи - Папраћа, општина Шековићи, гдје је био и настањен, 
37. ВИДОВИЋ МИЛОРАД, син Милана и мајке Пелке, рођен 04.07.1966. године у 

Малешићу, општина Зворник, био настањен у Челопеку, општина Зворник, 

Даљим оперативним радом у предметном догађају СЈБ Зворник и ЦЈБ Бијељина су 
утврдили да су поред горе наведених лица, убијени и: 

38. МАКСИМОВИЋ РАЈО, син Цвјетка и мајке Зорке, рођен 02.05.1953. године у Тршићу, 
општина Зворник, гдје је био настањен, 

39. РИСТАНОВИЋ ВЛАДО, син Петка и мајке Стане, рођен 11.03.1958. године у мјесту 
Малешићи, општина Зворник, гдје је био и настањен, 

40. МИЈАТОВИЋ ПАНТО, син Владе и мајке Стојанке, рођен 18.08.1955. године у Какњу, 
био настањен у Зворнику, 
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41.СТЕВАНОВИЋ КИРИЛО, син Стевана и мајке Симане, рођен 14.06.1940. године у 
мјесту Лијешан, општина Зворник, гдје је био и настањен, 

42. ТЕКИЋ ДРАГАН, син Душана и мајке Милке, рођен 17.01.1957. године у Шабцу, био 
настањен у Кисељаку, општина Зворник, 

Као нестала лица још увијек се воде: 
43. СТЕВАНОВИЋ ЂОРЂО, син Владимира и мајке Љепосаве, рођен 26.10.1952. године у 

Врнојевићима, општина Живинице, био настањен у Зворнику, 
44. ЛОЖЊАКОВИЋ МИЛАДИН, син Јове и мајке Симеуне, рођен 13.02.1958. године у 

мјесту Лозна, општина Бановићи, био настањен у Зворнику, 
45. РАДОВИЋ БОГДАН, син Радивоја, рођен 1952. године у мјесту Јадран, општина 

Зворник, гдје је био и настањен, 
46. МИХАЈЛОВИЋ БОРИСЛАВ, син Витомира и мајке Винке, рођен 15.07.1958. године у 

Шековићима, био настањен у Зворнику, 
47. ЗЕЛЕНОВИЋ ЖЕЛИМИР, син Бошка и мајке Савке, рођен 16.04.1944. године у 

Каменици, општина Зворник, гдје је био и настањен, 
48. ЗЕЛЕНОВИЋ МИЛОШ, син Желимира и мајке Даринке, рођен 21.01.1967. године у 

Каменици, општина Зворник, гдје је био и настањен, 
49. САВИЋ ВИКТОР, син Младена и мајке Љубице, рођен 23.03.1954. године у мјесту 

Грабовица, општина Рума, био настањен у Зворнику, 
50. ПРОДАНОВИЋ РАТКО, син Ненада и мајке Марије, рођен 15.04.1944. године у мјесту 

Ђеваније, општина Зворник, био настањен у Зворнику, 
51.САВИЋ АЛЕКСА, син Цвијана и мајке Вишње, рођен 05.04.1944. године у мјесту 

Грбавица, општина Зворник, био настањен у Зворнику, 
52. НЕДИЋ МИЛАДИН, син Боже и мајке Вишње, рођен 31.05.1960. године у мјесту 

Ораховица, општина Лукавац, био настањен у Зворнику, 
Општинска борачка организација из Зворника је погинулим припадницима ВРС подигла 

споменик на Глођанском Брду у мјесту Каменица и исти је порушен од стране бошњака 
повратника у августу 2003. године. Ова чињеница потврђује да се злочин над српским 
становништвом наставља и над мртвима. 

Докази који потврђују наведене чињенице: 

Копија кривичне пријаве ЦСБ Бијељина бр. 12-1/02-2-1541/93 од 17.08.1993. 
године поднесена Војном тужилаштву Бијељина, ( прилог бр.363 ) 
Копија записника о увиђају Основног суда у Зворнику бр. Кри-9/93 од 22.02.1993. 
године и од 19.03.1993. године, ( прилог бр.364 ) 
Службена забиљешка ПС Братунац бр. 12-1-7-02-230/03 од 03.09.2003. године, 
(прилог бр.248 ) 
Записник о саслушању свједока Јовановић Радојке у ПС Козлук бр. 12-1/01-2-
611/05 од 08.11.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Јовановић 
Станка, ( прилог бр.365 ) 
Записник о саслушању свједока Јовичић Радомира у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-
230-786/05 од 29.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Јовичић 
Драгомира, ( прилог бр.366 ) 
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Записник о саслушању свједока Бојановић Миладина у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-
2-230-1095/05 од 26.10.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за 
Бојановић Зорана, ( прилог бр.367 ) 
Записник о саслушању свједока Казановић Гоје у ПС Шековићи бр. 12-1-10/02-
282/05 од 07.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Казановић 
Саву, ( прилог бр.368 ) 
Записник о саслушању свједока Тијанић Радо у Основном суду у Зворнику од 
19.02.1995. године и извод из матичне књиге умрлих за Тијанић Славка, ( прилог 
бр.369 ) 
Записник о саслушању свједока Павловић Ђорђија у ПС Шековићи бр. 12-1-
10/02-280/05 од 07.07.2005. године и записник о саслушању свједока Павловић 
Ђорђија од 19.02.1995. године дат пред Основним судом у Зворнику, извод из 
матичне књиге умрлих за Павловић Радана, ( прилог бр.370 ) 
Записник о саслушању свједока Урумовић Даре у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-
751/05 од 19.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Урумовић 
Зорана, ( прилог бр.371 ) 
Записник о саслушању свједока Савић Драгиње у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-
1150/05 од 08.11.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Савић Жарка, ( 
прилог бр.372 ) 
Записник о саслушању свједока Ашћерић Игњата у ПС Шековићи бр. 12-1-10/02-
275/05 од 06.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Ашћерић 
Миладина, ( прилог бр.373 ) 
Записник о саслушању свједока Михајловић Саве у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-
230-1003/05 од 29.09.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за 
Михајловић Тришу, ( прилог бр.374 ) 
Записник о саслушању свједока Радић Велке у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-
761/05 од 21.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Радић 
Радомира, ( прилог бр.375 ) 
Записник о саслушању свједока Летић Чедомира у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-
801/05 од 18.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Летић Драгана, 
(прилог бр.376 ) 
Записник о саслушању свједока Ковачевић Станојке у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-
230-1132/05 од 03.11.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Ковачевић 
Миодрага, ( прилог бр.377 ) 
Записник о саслушању свједока Савић Анђе у ПС Козлук бр. 12-1/01-2-609/05 од 
08.11.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Савић Радована, ( прилог 
бр.378 ) 
Записник о саслушању свједока Симић Миливоја у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-
230-747/05 од 18.07.2005. године и изјава на записник дата Основном суду у 
Зворнику од стране Симић Миливоја бр. КИ 67/93 од 21.03.1996. године. 
Записник о саслушању свједока Симић Заге у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-
762/05 од 21.07.2005. године, извод из матичне књиге умрлих за Симић Мићу и 
потврда о смрти са љекарским извјештајем за Симић Мићу, ( прилог бр.379 ) 
Записник о саслушању свједока Стевановић Милене у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-
230-800/05 од 18.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Стевановић 
Ненада, ( прилог бр.380 ) 
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Записник о саслушању свједока Илић Драгице у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-
755/05 од 20.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Илић Ратка, ( 
прилог бр.381 ) 
Записник о саслушању свједока Куцурски Наде у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-
736/05 од 13.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Петровић 
Бранислава, ( прилог бр.382 ) 
Записник о саслушању свједока Чворић Миладина у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-
230-736/05 од 13.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Чворић 
Николу, ( прилог бр.383 ) 
Записник о саслушању свједока Пјанић Јелке у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-
730/05 од 03.11.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Пјанић Горана, 
(прилог бр.384 ) 
Записник о саслушању свједока Јакшић Крсте у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-
718/05 од 07.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Јакшић 
Драгана, ( прилог бр.385 ) 
Записник о саслушању свједока Милошевић Миланке у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-
2-230-764/05 од 21.07.2005. године, Записник о саслушању свједока Милошевић 
Цвијете у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-1012 од 03.10.2005. године и извод из 
матичне књиге умрлих за Милошевић Марка, ( прилог бр.386 ) 
Записник о саслушању свједока Лукић Јованке у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-
732/05 од 12.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Лукић Српка, ( 
прилог бр.387 ) 
Записник о саслушању свједока Павловић Саре у ПС Шековићи бр. 12-1-10/02-
283/05 од 07.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Ђокић Саву, ( 
прилог бр.388 ) 
Записник о саслушању свједока Мацановић Радована у ПС Шековићи бр. 12-1-
10/02-288/05 од 11.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за 
Мацановић Радислава, ( прилог бр.389 ) 
Записник о саслушању свједока Павловић Драгомира у Основном суду у 
Зворнику од 19.02.1995. године и извод из матичне књиге умрлих за Павловић 
Радомира, ( прилог бр.390 ) 
Записник о саслушању свједока Казановић Ратка у ПС Шековићи бр. 12-1-10/02-
285/05 од 07.07.2005. године и записник о саслушању свједока Казановић Ратка 
од 18.02.1996. године дат пред Основним судом у Зворнику, извод из матичне 
књиге умрлих за Казановић Уроша, ( прилог бр.391 ) 
Записник о саслушању свједока Грабовица Милице у ПС Шековићи бр. 12-1-
10/02-278/05 од 06.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за 
Грабовица Владу, ( прилог бр.392 ) 
Записник о саслушању свједока Грабовица Цвије у ПС Шековићи бр. 12-1-10/02-
276/05 од 06.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Грабовица 
Радислава, ( прилог бр.393 ) 
Записник о саслушању свједока Божић Велимира у ПС Шековићи бр. 12-1-10/02-
281/05 од 07.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Божић 
Драгомира, ( прилог бр.394 ) 
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Записник о саслушању свједока Тешић Стојанке у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-
962/05 од 21.09.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Тешић Мићу, ( 
прилог бр.395 ) 
Записник о саслушању свједока Јовановић Јадранке у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-
230-966/05 од 22.09.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Јовановић 
Велимира, ( прилог бр.396 ) 
Записник о саслушању свједока Продановић Славише у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-
2-230-964/05 од 21.09.2005. године, Записник о саслушању свједока Продановић 
Неђе у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-1011/05 од 03.10.2005. године и извод из 
матичне књиге умрлих за Продановић Милана, ( прилог бр.397 ) 
Записник о саслушању свједока Мићић Станице у ПС Шековићи бр. 12-1-10/02-
274/05 од 06.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Божић Зорана, 
потврда Међународног комитета Црвеног Крста, записник о идентификацији 
посмртних остатака, потврда о смрти на име Божић Зорана, ДНК Налаз на име 
Божић Зорана, ( прилог бр.398 ) 
Записник о саслушању свједока Грабовица Винке у ПС Шековићи бр. 12-1-10/02-
276/05 од 06.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Грабовица 
Милоша, ( прилог бр.399 ) 
Записник о саслушању свједока Павловић Здравка у ПС Шековићи бр. 12-1-
10/02-279/05 од 06.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Павловић 
Славка, ( прилог бр.400 ) 
Записник о саслушању свједока Максимовић Чедомира у СЈБ Зворник бр. 12-
1/02-2-230-951/05 од 19.09.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за 
Максимовић Рају, ( прилог бр.401 ) 
Записник о саслушању свједока Ристановић Петка у ПС Козлук бр. 12-1/01-2-
510/05 од 21.10.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Ристановић 
Владу, ( прилог бр.402 ) 
Записник о саслушању свједока Мијатовић Ранке у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-
230-965/05 од 21.09.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Мијатовић 
Панту, ( прилог бр.403 ) 
Записник о саслушању свједока Стевановић Јеле у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-
1119/05 од 01.11.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Стевановић 
Кирила, ( прилог бр.404 ) 
Записник о саслушању свједока Текић Милке у ПС Козлук бр. 12-1/01-2-610/05 
од 08.11.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Текић Драгана, ( 
прилог бр.405 ) 
Записник о саслушању свједока Видовић Милана у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-
230-1276/05 од 06.12.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Видовић 
Милорада, ( прилог бр.406 ) 
Записник о саслушању свједока Стевановић Милене у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-
230-/05 од 12.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Стевановић 
Ђорђа, рјешење Основног суда у Зворнику којим се проглашава за умрлог, ( 
прилог бр.407 ) 
Записник о саслушању свједока Ложњаковић Добринке у СЈБ Зворник бр. 12-
1/02-2-230-737/05 од 19.07.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за 
Ложњаковић Миладина, ( прилог бр.408 ) 
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Записник о саслушању свједока Радовић Данице у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-
842/05 од 17.08.2005. године и увјерење војне поште Зворник 7469 о нестанку 
Радовић Богдана и пресуда Основног суда у Зворнику за накнаду нематеријалне 
штете породици Радовић, ( прилог бр.409 ) 
Записник о саслушању свједока Михајловић Радосаве у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-
2-230-945/05 од 19.09.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за 
Михајловић Борисава, ( прилог бр.410 ) 
Записник о саслушању свједока Зеленовић Даринке у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-
230-963/05 од 21.09.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Зеленовић 
Желимира и Зеленовић Милоша, ( прилог бр.411 ) 
Записник о саслушању свједока Савић Љиљане у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-
925/05 од 27.09.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Савић Виктора, 
увјерење Војне поште Зворник 7468 о нестанку Савић Виктора ( прилог бр.412 ) 
Записник о саслушању свједока Продановић Станка у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-
230-1015/05 од 04.10.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за 
Продановић Ратка, ( прилог бр.413 ) 
Записник о саслушању свједока Савић Анкице у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-
1145/05 од 07.11.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Савић Алексу, 
(прилог бр.414 ) 
Записник о саслушању свједока Недић Миливоја у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-
230-1153/05 од 08.11.2005. године и извод из матичне књиге умрлих за Недић 
Миладина, ( прилог бр.415 ) 
Записник о саслушању свједока Јовановић Горана у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-
230-1013/05 од 03.10.2005. године, ( прилог бр.416 ) 
Записник о саслушању свједока Кикић Радивоја у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-
952/05 од 19.09.2005. године, ( прилог бр.417 ) 
Записник о саслушању свједока Ђерић Тихомира у СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-
230-/05 од 20.07.2005. године, ( прилог бр.418 ) 
Записник о саслушању свједока Миловановић Ђорђа пред Основним судом 
Зворник од 31.05.1996. године, ( прилог бр.419 ) 
Записник о саслушању свједока Димитрић Драгана пред Основним судом 
Зворник од 28.05.1996. године, ( прилог бр.420 ) 
Записник о саслушању свједока Лазић Пере пред Основним судом Зворник од 
31.05.1996. године, ( прилог бр.421 ) 
Извјештај СЈБ Зворник бр. 12-1/02-2-230-2457/03 од 22.08.2003. године 
достављено ОЈТ Зворник, са прилозима, ( прилог бр.422 ) 
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ДЕЦЕМБАР 1992. ГОДИНЕ 

ТАЧКА 42. 
НАПАД НА СЕЛА: 

БЈЕЛОВАЦ, СИКИРИЋИ И ЛОЗНИЦА 

Село БЈЕЛОВАЦ (обиљежено у карти редним бројем 107 ), СИКИРИЋИ 
(обиљежено у карти редним бројем 104) и ЛОЗНИЦА (обиљежено у карти редним бројем 105 ), 
припадају општини Братунац и до избијања оружаних сукоба у БиХ 1992. године, били су 
настањени искључиво српским становништвом. 

Дана 14.12.1992. године око 05,30 часова, на села Бјеловац, Сикириће и Лозницу, општина 
Братунац, извршен је снажан систематичан и планиран оружани напад од стране муслиманских 
јединица ТО Сребреница. Напад на село Бјеловац извршен је из правца оближњих села Пирићи, 
Полозник и из правца ријеке Дрине. Истовремено са нападом на село Бјеловац извршен је и 
оружани напад на села Сикирићи и Лозницу, што говори о систематичном и планираном 
руковођењу акција од стране командног кадра муслиманских оружаних формација. Током овог 
напада на село, односно, на цивилно становништво, рањен је мјештанин Бучетић Радован, кога 
су, затим, припадници муслиманских формација убили. На пронађеном мртвом тијелу Вучетић 
Радована видљиви су трагови паљења. 

Такође, у нападу на села Сикириће, Лозницу и Бјеловце убијени су и: 

1. ФИЛИПОВИЋ СТЕВО, син Неђе, рођен 1951 .године, Бјеловац, 
2. ФИЛИПОВИЋ ДРАГАН^ 
3. ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ, син Веселина, рођен 1928. године, Лозница, 
4. ЈОВАНОВИЋ РАДЕНКА, зв. „Дуда",силована-одсјечена глава, рођена 1972.године, 
5. ФИЛИПОВИЋ ДРАГОЉУБ, син Милисава, рођен 1942.године, Лозница, 
6. ФИЛИПОВИЋ СЛАВОЉУБ, 
7. ФИЛИПОВИЋ ДРАГАН, син Драгољуба, рођен 1962. године у Лозници, 
8. ТОДОРОВИЋ БОЖО, син Крста, рођен 1949.године, Бјаловац, 
9. ЈОВАНОВИЋ ЗЛАТА, кћи Малише, рођен 1911.године, Бјеловац, 
10. ЈОВАНОВИЋ ЂОКО, син Петра, рођен1956.године у Лозници, 
11. ЈОВАНОВИЋ МИЛАН, син Петка, рођен 1948.године, Лозница, 
12. ИЛИЋ МИЛУН, син Миће рођен 1939. године у Бојну, 
13.ИЛИЋМИЛИСАВ, 
14. ИЛИЋ РАДОЈКА, син Косте, рођен1935.године, Сикирић, 
15. ВУЧЕТИЋ РАДОВАН, син Саве, рођен 1943.године у Лозници, 
16. ВУЧЕТИЋ МИЛЕНКО, син Радована, рођен 1975.године, Лозница, 
17. ПЕТРОВИЋ МЛАЂЕН,син Богдана, рођен1958.године, Лозница, 
18. ПЕТРОВИЋ МИРКО, син Милана, рођен 1972.године, Бјеловац, 
19. ПЕТРОВИЋ МИЛОШ, 
20. ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН, син Миладина, рођен 1976. године у Обади, СО Сребреница, 

80 



21. ПЕТРОВИЋ МИОДРАГ, син Богдана, рођен 07.08.1948.године Лозница, БЈеловац, 
22. ЛУКИЋ ВИДА, кћи Радивоја, рођен 1933.године, Бјеловац, 
23. ЛУКИЋ КРСТИНА, кћи Чеда, рођен 1948.године, Лозничка Ријека, 
24. НЕДЕЉКОВИЋ СЛОБОДАН, 
25. НЕДЕЉКОВИЋ РАТКО, син Светислава, рођен 1946.године из Сикирића, 
26. НЕДЕЉКОВИЋ ЉУБИСАВ, син Обрада, рођен 1925.године из Сикирића, 
27. НЕДЕЉКОВИЋ ОБРЕНИЈА, 
28. НЕДЕЉКОВИЋ МИЛОМИР, син Богољуба, рођен1940.године из Сикирића, 
29. МИТРОВИЋ СРЕЋКО, син Богосава, рођен1937.године, у Сикирићима, 
30. МИТРОВИЋ РАДО, син Богосава, рођен 1949. године из Сикирића, 
31. СИМИЋ ГРОЗДАНА, кћи Василије, рођен 1931 .године, Сикирић, 
32. СИМИЋ ЗЛАТАН, син Ранка, рођен 1960.године из Сикирића, 
33. СИМИЋ РАДОСАВ, син Светолика, рођен 1937.године из Сикирића, 
34. СИМИЋ ЖИВАДИН, син Светолика, рођен 1946.године из Сикирића, 
35. МИЛАДИНОВИЋ МИРКО, син Петка, рођен 1971.године, Лозница, 
36. МИЛАДИНОВИЋ ЧЕДО, син Петка, рођен 1975.године, Лозница, 
37. ОСТОЈИЋ БОЖАНА, води се као нестала, 
38. МАТИЋ ДЕСИМИР, рођен 1928.године, село Сикирић, 
39. ВУКСИЋ НОВО, син Неђа, 
40. ДАМЈАНОВИЋ СЛАВОМИР, син Радивоја, рођен 1972. године у Бјеловцу, 
41.ИЛИЋСТОЈАН, 
42. МАТИЋ РАДИВОЈЕ, син Илије, рођен 1937.године, Бјеловац, 
43. МАТИЋ СНЕЖАНА, рођена 1965.године, од оца Радивоја, силована, а затим 

измасакрирана, Бјеловац, 
44. МАТИЋ ГОРДАНА, кћи Радивоја, рођена 1967.године, силована, а затим 

измасакрирана, Бјеловац, 
45. БОБАН, презиме непознато, дјечакрођ.1977. године, 
46. ФИЛИПОВИЋ МИРА, 
47. ФИЛИПОВИЋ МИРЕ, син од 7 година, 
48. ФИЛИПОВИЋ МИРЕ кћерка од 3 године, 
49. ВУЧЕТИЋ РАДОЖА, син Сима и мајке Милеве, рођена 1946.године, 
50. ДАМЈАНОВИЋ НЕДЕЉКО, син Светозара, рођен 1959.roдине, Лозница, 
51. СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН, подлегао услијед рањавања, 
52. ОСТОЈИЋ БОЖАНУ, 
53. двије кћерке од МАТИЋ ДЕСИМИРА, старе 25 и 27 година,, 
54. СИМИЋ РАТКО из Лознице, 
55. САВИЋ МИТАР из Лознице, 
56. ТРИШИЋ ЗОРАН из Лознице, 
57. ТОДОРОВИЋ ДРАГАН, син Драгољуба, рођен 1962.године, Лозница, 
58. РАНКИЋ ОБРЕНИЈА, син Миладина, рођен 1934.године ,Сикирић, 
59. ТАНАСИЋ МИЛОМИР, син Љубисава, рођен 1939.године, Сикирић, 
60. ТАНАСИЋ РАДОВАН, син Сретена, рођен 1923.године, Сикирић, 
61. ДАМЈАНОВИЋ СЛАВОМИР, син Радивоја, рођен 1972.године, Бјеловац, 
62. ТАНАСИЋ МИЛАН, син Петра, рођен 1957.године, Сикирић, 
63. ТРИШИЋ ОБРЕНИЈА, кћи Обрада, рођен 1931.године, Сикирић, 
64. ПРОДАНОВИЋ ДУШАН, син Раде, рођен 1931. године, Сикирић, 
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65. ШАРАЦ ДРАГАН, син Ранка, 
66. АНДРИЋ КАЗИМИР, син Анте, рођен 1952. године, 
67. НИКОЛИЋ ВЕЉКО, син Владе, рођен 1971. године, 
68. ИЛИЋ ЖИВОЈИН, Благоја, рођен 1928. године у Гостиљ, 
69. МАРИЋ СТАНОЈЕ, рођен 1951. године Штрпци СО Прњавор, 
70. МИРКОСКИ БОЈАН, 
71. ПЕТРОВИЋ МИРКО, син Крсте, рођен 1920. године, Обади, Бјеловац, 
72. КНЕЖЕВИЋ ЖЕЉКО, рођен 1966.године у Печенег Илиови, СО Прњавор, 
73. ФИЛИПОВИЋ СТЕВО, син Неђе, рођен 1951. године Бјеловац, 
74. ДЕСПОТОВИЋ СЛОБОДАН, село Радијевићи, 
75. СТЕВАНОВИЋ ДРАГИША, син Бранка, рођен 1966. године Ораховци, 
76. ТОШИЋ МИЛОРАД, син Живорада, 
77. НИКОЛИЋ МИЈО, 
78. АНДРИЋ ЉУБИША и 
79. МИЛИЋ ИЛИЋ, 
80. МАТИЋ МИЛАН, 
81.МАТИЋ БОЖАНА, удата Остојић, рођена 28.12.1922. године у Сикирићима, СО 

Братунац - нестала, 

Приликом овога напада рањени су: Јовановић Весељка, Јовановић Милена, Дамјановић 
Божана, Илић Видоје, Илић Стојан, Михајловић Срећко, Петровић Миле, Филиповић Мира, 
Вучетић Бранко, Вуксић Новак, Тодоровић Стевка, Јовановић Миленко, Лукић Цветко, Вучетић 
Радослав, Продановић Крсто, Митровић Сретен, рођен 1937.године, Симић Зоран из Лознице, 
Стојановић Миленко из Лознице, Симић Лазар из Лознице, Горан Лукић из Лознице, Ковачевић 
Алекса из Лознице, Филиповић Звонко из Лознице, Миловановић Радо из Лознице, Миловановић 
Ђорђо из Лознице, Дамјановић Бобан из Лознице, Вучетић Драган из Лознице, Миловановић 
Станоје из Лознице, Петровић Борка, Петрушић Иван и Андрић Ранко. 

Свједок наводи да су монструозно убиство, клање двије кћерке Илић Зоре, извршила лица 
зв. „Мујо" и Киверић Есма. 

Након упада у село припадници муслиманских формација су као таоце са собом одвели 
Филиповић Миру, која је била рањена, њена млдб. кћерка Оља, беба Немања од 5 мјесеци, 
Филиповић Достана и десетогодишњег Вучетић Бранка, који је такође био рањен, у село 
Полозник, гдје су у притвору били пет дана, а затим су пребачени у Сребреницу. Једни су 
затворени у затвор у Сребреницу, а други су држани у кућном притвору код муслимана у кућама 
у Сребренице. Филиповић Мири и Вучетић Бранку, током принудног држања у Сребреници није 
указивана љекарска помоћ. Докуменат који потврђује да су муслиманске оружане снаге 
заробљавале и дјецу и ододиле у притвор, јесте потврда Штаба ОС Сребреница број: 166/92, од 
20.12.1992. године. У истој је наведено да се у притвору налази троје дјеце, (ради се о Филиповић 
Ољи, Немањи и Вучетић Бранку). 

Наведена група противправно заточених цивила је размијењена 06.02.1993. године у 
групи, у којој је било само 17 жена са дјецом. Међу њима су се налазили и противправно 
заточени мушкарци из Сребренице. 

Све наведене жртве овога напада су сахрањене на православном гробљу у Братунцу. 
Слика овог стравичног злочина са исјеченим и унакаженим старцима, женама и дјецом 
одсјечених ушију, повађених очију, одсјечених полних органа, избодених и покланих била је 
стравична. 
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На неколико дана пред сам напад на села Бјеловац, Сикириће и Лозницу, по изЈави 
свједока Јовановић Миленка, од стране муслиманских снага убијени су: Николић Мијо, Љубиша 
Андрић и Милић Илић, који су се у том тренутку кретали сеоским путем. 

Према изјавама свједока, Есма Киверић је учествовала у нападу и говорила је 
муслиманским војницима: „Не мојте пљачкати куће док Србе не побијете!". Идите од врата до 
врата". Била је обучена у тренерку и са собом је носила аутоматску пушку. Свједок даље наводи 
да се извјесни Мирсад хвали „како је ножем ударио у плећку једну цуру и да јој је пјена одмах 
ударила на нос" ( ради се о убиству клањем Матић Гордане, жртва под редним бројем 44 ). 

Међу муслиманским војницима су се налазиле и жене муслиманке, које су долазиле да 
пљачкају куће, што потврђују свједоци своји изјавама. 

Из горе наведеног и описаног догађаја, потврђује се чињеница да су припадници 
муслиманских оружаних јединица који су учествовали у нападу на села Бјеловац, Сикирићи и 
Лозница, под командом Орић Насера, починили ратни злочин, убијајући жене, дјецу, старце и 
заробљене Србе. 

Докази који потврђују наведене чињенице: 

Копија пријаве СЈБ Братунац број: КУ-55/92, од 28.12.1992. године са прилозма, ( 
прилог бр.423 ) 
Допуна кривичне пријаве СЈБ Братунац бро: КУ-55/92, од 27.02.1993. године, од 
16.04.1993. године и 25.06.1993. године, допуна кривичне пријаве ЦЈБ Сарајево, 
од 25.05.1993. године, допуна кривичне пријаве ЦЈБ Зворник, од 07.07.1999. 
године и 09.07.1994. године, ( прилог бр.424 ) 
Захтјев за спровођење истраге ОЈТ Зворник број: Кт 122/93, од 06.10.1993. 
године, ( прилог бр.425 ) 
Омот списа Основног суда у Зворнику, број Кн 69/93, ( прилог бр.426 ) 
Записник о саслушању свједока Матић Славке сачињен у ПС Братунац број: 12-1-
7/02-230-754/05, од 14.12.2005. године, записник о саслушању свједока Матић 
Славке од 20.12.1994. године дат пред Основним судом у Зворнику и потврда да 
је свједокиња била у Хагу ради давања изјаве МКС и документ са фотографијама 
број: 01124344, ( прилог бр.427 ) 
Записник о саслушању свједока Петровић Стоје, сачињен у ПС Братунац, број: 
12-1-7/02-230-743/05 од 09.12.2005.године, и записник дат пред Основним судом 
у Зворнику, од 22.11.1994. године и својеручна изјава Петровић Стоје са 
преводом на Енглески, ( прилог бр.428 ) 
Записник о саслушању свједока Петровић Борке, сачињен у ПС Братунац, број: 
12-1-7/02-230-742/05 од 09.12.2005.године, и својеручна изјава Петровић Борке, ( 
прилог бр.429 ) 
Записник о саслушању свједока Јовановић Миленка, сачињен у ПС Братунац, 
број: 12-1-7/02-230-739/05 од 09.12.2005.године, и четир отпусне листе са 
лијечења послије рањавања, ( прилог бр.430 ) 
Записник о саслушању свједока Вучетић Радослава, сачињен у ПС Братунац, 
број: 12-1-7/02-230-737/05 од 08.12.2005.године, и отпусна листа са епикризом, ( 
прилог бр.431 ) 
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Записник о саслушању свједока Вучетић Бране, сачињен у Основном суду у 
Зворнику, дана 24.11.1995. године, број Кри 185/95 и новински чланак „Глас 
Српске" под насловом „Ту се с гробом разговара", ( прилог бр.432 ) 
Записник о саслушању свједока Вуковић Бошка, сачињен у Основном суду у 
Зворнику, дана 16.12.1994. године, број Кри 158/954, ( прилог бр.571.) 
Записник о саслушању свједока Ранкић Славољуба, сачињен у Основном суду у 
Зворнику, дана 22.12.1994. године, и својеручна изјава, ( прилог бр.433 ) 
Записник о саслушању свједока Филиповић - Стојановић Мире, сачињен у 
Основном суду у Зворнику, дана 08.10.1994. године, број Кри 108/94 и својеручна 
изјава, ( прилог бр.434 ) 
Записник о саслушању свједока Матић Гвозденије, сачињен у Основном суду у 
Зворнику, дана 21.12.1994. године, и својеручна изјава са преводом на енглески 
језик, ( прилог бр.435 ) 
Својеручна изјава Недељковић Предрага са преписом изјаве, ( прилог бр.436 ) 
Својеручна изјава Симић Јање са преписом изјаве, дата у Братунцу 16.12.1992. 
године са преводом на енглески језик, ( прилог бр.437 ) 
Својеручна изјава Петровић Неђе, са преписом, ( прилог бр.438 ) 
Службена забиљешка СЈБ Братунац и њен препис од 16.12.1992. године, ( прилог 
бр.439 ) 
Службена забиљешка СЈБ Братунац и њен препис од 14.12.1992. године, ( прилог 
бр.440 ) 
Службена забиљешка СЈБ Братунац од 21.05.1993. године, ( прилог бр.441 ) 
Службена забиљешка СЈБ Сарајево од 16.04.1993. године, ( прилог бр.442 ) 
Рјешење Основног суда у Сребреници број: 194/98, од 11.01.1999. године о 
нестанку Остојић, рођена Матић Божане, ( прилог бр.443 ) 
Опис повреда и рана убијених Срба, од 14.12.1992. године, Дома здравља 
Братунац, ( прилог бр.444 ) 
Списак бораца бригаде „3 мај" који су учествовали у нападу на Лозничку Ријеку, 
са потписом Бектић Расим, од 20.12.1992. године, ( прилог бр.445 ) 
Потврда Штаба ОС Сребреница, број: 166/92, од 20.12.1992. године, ( прилог 
бр.446 ) 
Фотодокументација о спаљеним-уништеним српским кућама и друштвеним 
објектима села Бјеловац, Сикирић и Лозница, ( прилог бр. 447 ) 
Изјава на записник узета од Малкић Суље дана 02.08.1995.године у Бијељини, ( 
прилог бр.138.) 

ТАЧКА 43. 
НАПАД НА СЕЛО ЦИКОТСКА РИЈЕКА 

Село ЦИКОТСКА РИЈЕКА, општина Власеница, настањено је искључиво српским 
становништвом. Дана 23.12.1993. године, око 13,00 часова, припадници муслиманских оружаних 
снага из Церске, под командом Хоџић Ферида, ушли су у село и направили засједу на путу села 
Цикотска Ријека, камиону који је превозио цивиле села Цикотска Ријека, Горње и Доње Шадиће 
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и Јасиковице. У том нападу припадници муслиманских оружаних формација из села Церске су 
измасакрирали 11 лица српске националности, на свиреп начин, које су клали, убијали тупим 
предметима. 

Убијени су: 

1. ЂУРИЋ ДРАГАН, син Милоша, рођен 12.07.1953. године у Горњи 
Залуковик, општина Власеница, био настањен у Власеници, 

2. ЈУРОШЕВИЋ ВИДОСАВ, син Јове, рођен 26.04.1955. године у 
Неђељишта, општина Власеница, био настањен у Власеници, 

3. КОПРИВИЦА РАДИВОЈЕ, син Николе, рођен 25.05.1953. године у 
Мишарима, општина Власеница, гдје је био и настањен, 

4. КРСТИЋ СРЕТО, син Пера, рођен 14.07.1948. године у Тетими, општина 
Власеница, гдје је био и настањен, 

5. ЛАЗАРЕВИЋ СТАНКО, син Влада, рођен 18.06.1966. године у Шадићима 
, општина Власеница, гдје је био и настањен, 

6. МАЛИКАНОВИЋ РАТКО, син Риста, рођен 22. 01.1953. године у Врточе, 
општина Власеница, гдје је био и настањен, 

7. НИКОЛИЋ БОГДАН, син Млађена, рођен 08.02.1956. године у Вијенцу, 
општина Власеница, гдје је био и настањен, 

8. ОСТОЈИЋ МИЛЕНКО, син Милорада, рођен 07.03.1944. године у Козја 
Раван, општина Власеница, гдје је био и настањен, 

9. РАДУЛОВИЋ ДРАГАН, син Боривоја, рођен 02.02.1963. године у 
Власеници, гдје је био и настањен, 

10. СТАНИЋ РАДОСАВ, син Данила, рођен 08.03.1943. године у Грабовици, 
општина Власеница, гдје је био и настањен, 

11. ТАТОМИРОВИЋ МЛАДЕН, син Ненада, рођен 15.09. 1956. године у 
Сарајеву, био настањен у Власеници. 

У наведеном нападу било је рањено 12 лица, међу којима: Даниловић Јован, Ђурић 
Драган, Ковачевић Милорад, Лазаревић Миливоје, Гарић Милан, Миљанић Милан, Мишић 
Милан, Гаџуновић Радисав, Ивановић Милан, Плакаловић Зоран. 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

• Копија кривичне пријаве СЈБ Власеница број 13/2/02-230-27/96 од 15.02.1996. 
године достављена ОЈТ Власеница, ( прилог бр.448 ) 

• Службема забиљешка СЈБ Власеница, број 13-2/02-230 од 24.12.1992. године, ( 
прилог бр.449) 

• Извод из матичне књиге умрлих за Ђурић Драгана, Јурошевић Видосава, 
Копривица Радивоја, Крстић Срета од 15.11.2005. године ( прилог бр.450 ) 

• Извод из матичне књиге умрлих за Лазаревић Станка, Маликановић Ратка, 
Николић Богдана, Остојић Миленка од 15.11.2005. године ( прилог бр.451) 

• Извод из матичне књиге умрлих за Радуловић Драгана, Станић Радосава, 
Татомировић Младена од 15.11.2005. године ( прилог бр.452 ) 
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ЈАНУАР 1993. ГОДИНЕ 

ТАЧКА 44. 
НАПАД НА СЕЛО КРАВИЦЕ И 

ДРУГА ОКОЛНА СЕЛА 

Село КРАВИЦА (обиљежено у карти редним бројем 116 ), Јежестица (обиљежено 
у карти редним бројем 112), Кајић, Шиљковић (обиљежено у карти редним бројем 114), 
Оправдићи (обиљежено у карти редним бројем 128), Поповићи (обиљежено у карти редним 
бројем 127), Мандићи (обиљежено у карти редним бројем 129 ), Бањевићи (обиљежено у карти 
редним бројем 122), Оћеновићи (обиљежено у карти редним бројем 124), Русићи, Долови и 
Јасиковача, припадају општини Братунац и до избијања оружаних сукоба у БиХ 1992. године, 
били су настањени искључиво српским становништвом. 

Дана 07.01.1993. године извршен је снажан систематичан и планиран оружани напад од 
стране муслиманских јединица ТО Сребреница под командом Орић Насера, на село Кравице и 
друга горе наведена села и засеоке који припадају МЗ Кравица. Том приликом су прогнали 
цјелокупни српски живаљ из села Кравице и других околних села, а села разрушили, попалили и 
имовину опљачкали. 

По изјави свједока Малкић Суље, у злочинима над цивилним српским становништвом 
села Кравице учествовао је лично и Насер Орић. Осим њега у злочинима су се истицали 
Ахметовић Кемал, зв. „Кемо" из Пала, општина Сребреница, Турсуновић Зулфо, Манџић 
Ибрахим, Манџић Смајо, Омеровић Сафет зв. „Миш", Хакија Мехољић, Дудић Мирсад, који су 
убијали и масакрирали заробљене српске цивиле села Кравица. 

У нападу на села МЗ Кравице, муслиманске јединице су убијали све мјештане који су се у 
вријеме напада налазили у селу. Убијени су: 

1. ЕРИЋ ЊЕГОСЛАВ, рођен 1911. године у селу Кравице, 
2. ПОПОВИЋ РИСТО, рођен 1920. године у селу Кравице, 
3. ОБАЧКИЋ ЉУБИЦА, рођена 1918.године у селу Кравице, 

4. ЂУКАНОВИЋ ИВАН, рођен 1954.године у селу Јежестица, нестао 
5. ЂУКАНОВИЋ РИСТО, рођен 1935.године у селу Јежестица, 
6. ВЕСЕЛИНОВИЋ ЛАЗАР, рођен 1935.године, село Братинци, 
7. ЕРИЋ КРИСТИНА, рођена 1912.roдине у селу Кравице, 
8. БОГИЋЕВИЋ СЛОБОДАН, рођен 1946.године у селу Шиљковићи, 
9. РАДОВИЋ РАДЕНКО, рођен 1974.године у селу Шиљковићи, 
10.РАДОВИЋ БОЖО, рођен 1941.године у селу Шиљковићи, 
11.ГАВРИЋ ПАЈКАН, рођен 1963. године у селу Кравице, 
12.РАДОВИЋ ВАСКРСИЈЕ, рођен 1956. године у селу Шиљковићи, 

13. САВЉЕВИЋ МИЛЕ, рођен 1964. године у селу Шиљковићи, 
14. ЂОКИЋ СТАНОЈЕ, рођен 1942. године у селу Доњи Братинци, 
15.РАДОВИЋ ДРАГАН, рођен 1968. године, 
16.МИЛАНОВИЋ ДРАГАН, рођен 1970. године у селу Јежестици, 
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17.МИЛАН0ВИЋ НЕДЕЉКО, рођен 1938. године у селу Јежешћа, 
18.ВИШЊИЋ РАТКО, рођен 1948. године у Сарајеву, 
19.ТРИШИЋ ВИДОСАВА, рођена 1946. године у селу Јежешћа, 
20.НИКОЛИЋ МИТАР, рођен 1927. године у селу Каићи, 
21.БОГИЋЕВИЋ РАДОЈКО, рођен 1954. године у селу Јежешћа, 
22.ЂУКАНОВИЋ НЕВЕНКА, рођена 1946. године у селу Јежештица, 
23.МИЛАДИНОВИЋ ЂОРЂО, рођен 1936. године у селу Јежешћа, 
24.ЈОКИЋ МИЛО, рођен 1926. године у.селу Јежешћа, 
25.НИКОЛИЋ ГОРДОН, рођен 1958. године у селу Јежешћа, 
26.ЂУКАНОВИЋ БОШКО, рођен 1931. године у селу Јежешћа, 
27.БОГИЋЕВИЋ ВОЈИСЛАВ, рођен 1949. годинеу селу Јежешћа, 
28.ДОЛИЈАНОВИЋ МИЛАДИН, рођен 1963. године у селу Доњи Мратинци, 
29.0СТОЈИЋ МИТАР, рођен 1935. године у селу Јежешћа, 
ЗО.ЈОКАНОВИЋ РАДОМИР, рођен 1959. године у селу Јежештица, 
31.0СТОЈИЋ МИЛОВАН, рођен 1949. године у селу Јежестица, 
32.МИЛАДИНОВИЋ РАТКО, рођен 1959. године у селу Јежестица, 
ЗЗ.НИКОЛИЋ МИЛОВАН, рођен 1946. године у селу Оправдићи, 
34.ЈОВАНОВИЋ СТОЈАН, рођен 1948. године у селу Кравице 
35.СИМИЋ НОВАК, стар 60 година, 
36.МИЛАНОВИЋ ВИТОМИР, стар 48 година, 

У нападу на село, Николић Радојка и Николић Милосава су заробљене и одведене у затвор 
у Сребреницу, гдје их је испитивао Турсуновић Зулфо. Приликом испитивања, исте су 
понижаване, малтретиране и мучене. Такође у селу Оправдићи заробљен је и Николић Ратко који 
је од стране Орић Насера и Турсуновић Зулфо, спроведен у затвор - логор у ПС Сребреница у 
Сребреници, гдје је такође мучен и малтретиран. У селу Кравица заробљен је и Поповић 
Костадин и одведен у исти затвор, који је усљед физичког малтретирања и туче и задобијених 
повреда, подлегао у логору - затвору. Приликом напада на село Кравица, у одбрани села био је 
рањен Ђукић Миломир, син Арсена, припадник полиције МУП-а РС. Након рањавања био је 
заробљен од стране наведених јединица и одведен у болницу у Сребреницу, а потом у логор, 
одакле му се губи сваки траг и води се још увијек као нестали.- ( види тачку бр. 48 ). 

У вријеме док су муслиманске оружане формације контролисале подручје МЗ Кравице, 
екстремисти су на гробљу код цркве у Кравици, оборили више споменика српских цивила, а 
поред тога извршили су и откопавање гроба Милошевић Радомира, гдје је затечен оштећен 
мртвачки сандук. Такав вандализам је настављен и према цркви која се налази поред наведеног 
гробља у Кравици, гдје је дошло до уништавања црквене имовине. 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Копија допуне кривичне пријаве СЈБ Зворник број: КУ-50/93, од 27.07.1995. 
године, ( прилог бр.453 ) 
Захтјев за прикупљање потребних обавјештења ОЈТ Бијељина бр: Кт 51/01, од 
18.02.2002. године и акт СЈБ Братунац број: 12-1-7/02-230, од 15.04.2002. године, 
(прилог бр.454 ) 
Копија кривиче пријаве ЦЈБ Сарајево број: 25-1/02 КУ 34/93, од 
05.06.1993.године, ( прилог бр.558) 
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Записник о саслушању свједока Николић Ратка, сачињен у ПС Братунац број: 12-
1-7/02-230-728/05, од 01.12.2005. године, ( прилог бр 559) 
Записник о саслушању свједока Поповић Николе, сачињен у ПС Братунац број: 
12-1-7/02-230-761/05, од 16.12.2005. године, ( прилог бр 550.) 
Записник о саслушању свједока Генго Стојана, сачињен у ПС Братунац број: 12-
1-7/02-230-639/05, од 11.10.2005. године, и службена забиљешка ПС Братунац 
број: 12-1-7/02-230-5/05, од 10.10.2005. године, ( прилог бр.455 ) 
Својеручна изјава Николић Милосаве, ( прилог бр.456 ) 
Својеручна изјава Николић Милорада, дата у Братунцу 05.02.2003. године са 
преводом на енглески језик, ( прилог бр.457 ) 
Својеручна изјава Васиљевић Павла, дата у Братунцу 14.04.1993. године, ( 
прилог бр.458 ) 
Својеручна изјава Васић Зорана, ( прилог бр.459 ) 
Службена забиљешка СЈБ Братунац од 20.03.1993. године, ( прилог бр.460 ) 
Извјештај треће чете „Љесковик" другог батаљона, од 07.01.1993. године, са 
потписом ком. чете Османовић Омера, ( прилог бр.461 ) 
Изјава на записник узета од Малкић Суље у Бијељини 02.08.1995. године, ( 
прилог бр.138 ) 
Списак обдукционих записника за мјесто Кравице, ( прилог бр.462 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-1, за Ерић Његослава од 18.03.1993.године, са фотодокументацијом, ( прилог 
бр.463 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-2, за Поповић Рист, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.464 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-3, за Обачкић Љубицу, од 18.03.1993.године, са фотодокументацијом, ( 
прилог бр.465 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-4, за Ђукановић Иван, од 18.03.1993.године, са фотодокументацијом, ( 
прилог бр.466 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-5, за Ђукановић Крсто, од 18.03.1993.године, ( прилогбр.467 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-6, за Веселиновић Лазара, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.468 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-7, за Ерић Кристину, од 18.03.1993.године, са фотодокументацијом, ( прилог 
бр.469 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-8, за Богићевић Слободана, од 18.03.1993.године, са фотодокументацијом, ( 
прилог бр.470 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-9, за Радовић Раденка, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.471 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-10, за РадовићБожу, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.472 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-11, за Гаврић Пајкана, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.473 ) 
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Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-12, за Радовић Васкрсију, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.474 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-13, за СавељићМилу, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.475 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-14, за Ђокић Станоја, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.476 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-15, за Радовић Драгана, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.477 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-16, за Милановић Драгана, од 18.03.1993.године, ( прилогбр.478 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-17, за Милановић Недељка, од 18.03.1993.године, ( прилогбр.479 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-18, за Вишњић Ратка, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.480 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-19, за Тришић Видосава, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.481 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-20, за Николић Митра, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.482 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-21, за Богичевић Радојка, од 18.03.1993.године, ( прилогбр.483 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-22, за Ђукановић Невенка, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.484 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-23, за Миладиновић Ђорђа, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.485 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-24, за Јокић Мила, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.486 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-25, за Николић Гордона, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.487 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-26, за Ђукановић Бошка, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.488 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-27, за Богичевић Војислава, од 18.03.1993.године, ( прилогбр.489 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-28, за Долијановић Миладина, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.490 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-29, за Остојић Митра, од 18.03.1993.године, ( прилогбр.491 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-30, за Јовановић Радомира, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.492 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-31, за Остојић Милована, од 18.03.1993.године, ( прилогбр.493 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-32, за Миладиновић Ратка, од 18.03.1993.године, ( прилогбр.494 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-33, за Николић Милована, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.495 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Кр-
с-34, за Јовановић Стојана, од 18.03.1993.године, ( прилог бр.496 ) 
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Фото - документација сачињена од новинарке Fiona Dawes из Лондона, 
достављене ВМЦ у Београд, ( прилог бр.497 ) 
Фотодокументација сачињена од ЦЈБ Сарајево од 30.03.1993. године, ( прилог 

бр.498 ) 
Фотодокументација о спаљеним-уништеним српским кућама и друштвеним 
објектима у селу Кравица, Шиљковић, Поповић, Оправдић, Мандић, Чолаковћи и 
Брана Бачић, СО Братунац, ( прилог бр. 499 ), 
Записник о прикупљању изјаве од лица Ђукић Милета, сачињен у ЦЈБ Бијељина 
број: 12-02/4, од 15.04.2005. године, Увјерење Комисије за тражење несталих и 
заробљених лица број: 18/03, од 16.12.2003. године, отпусница из болнице за 
Ђукић Миломира, потврда МКЦК о нестанку Ђукић Миломира, (прилог број 
553.) 

ТАЧКА 45. 
НАПАД НА ПОДРУЧЈЕ СКЕЛАНА 

Подручје СКЕЛАНА са околним селима: Кушићи (обиљежено у карти редним бројем 
134), Двизовићи (обиљежено у карти редним бројем 135), Костоломци, Жабоквице, Ћосићи 
(обиљежено у карти редним бројем 140), Савићи (обиљежено у карти редним бројем 136), 
Поповићи (обиљежено у карти редним бројем 137), Росуље (обиљежено у карти редним бројем 
139), Височник (обиљежено у карти редним бројем 141), Павковићи (обиљежено у карти редним 
бројем 142), Стајчићи (обиљежено у карти редним бројем 143), Прибидол (обиљежено у карти 
редним бројем 144) и Араповићи (обиљежено у карти редним бројем 145), била су настањена 
мјешовитим становништвом, а у неким од наведених села, већинско становништво је било 
српско. 

Дана 16.01.1993. године у раним јутарњим часовима јединице муслиманских оружаних 
снага ТО Сребренице су извршиле широк и систематичан напад на подручје регије Скелана из 
више праваца. Нападом из правца Кушићи - Жабоквице руководио је Насер Орић, а из правца 
Костоломци - Ћосићи нападом је и руководио Турсуновић Зулфо, а нападом на Калиманиће 
руководио је Алић Един. 

Приликом тог напада, цивилно српско становништво је било у окружењу са свих страна и 
под жестоким притиском прогнано је у правцу Бајине Баште у Србији, јединим излазним путем 
преко моста на ријеци Дрини. Они који нису успјели да пређу преко ријеке Дрине, убијени су у 
селима, а неки су заробљени и одведени у логор - затвор у Сребреницу. Чињеница која потврђује 
да је напад био систематичан у циљу уништења етничке групе, јесте и дјеловање снајпера и 
убиства српских цивила на мосту, који су покушавали да се спасе бјежећи у Бајину Башту као и 
убијање цивила који су покушавали да се спасе пливајући преко Дрине. Један од учинилаца 
убистава српских цивила на мосту, је био Омеровић Сафет, зв. „Миш", снајпериста. У овом 
нападу заробљени су Живановић Богдан, Митровић Миленија, Митровић Станица, Митровић 
Цана, Ивановић Илија, Радовановић Стојанка, Међић Јелка, Обрадовић Милоје, Обрадовић 
Милка, Обрадовић Мара, Митровић Милена, Марковић Даница, Митровић Бранимир, (дијете од 
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осам година), Митровић Стана, Митровић Станко, (инвалид) и Трифуновић Миле, умро од 
посљедица туче и физичког малтретирања, сви из Жабоквице и Костоломаца (види тачку 48.). 

Приликом напада на регију Скелана са околним селима, дана 16.01.1993. године, убијени 
су : 

1. РИСТИЋ ИВАНКА, рођена 1950.године у Малташи, била насатањена у Кушићима, 
Скелани, домаћица, 

2. РИСТИЋ МИТРА, рођена 1973.године у Кушићима, гдје је била и насатањена, 
3. МИЈАТОВИЋ ВЛАДО, рођен 1966.године у селу Тухољ, живео у Скеланима, 
4. РИСТИЋ НОВАК, рођен 1951.године у Кушићима, гдје је био и насатањен, 
5. ЈАНКОВИЋ МИЛАНИЈА, рођена у Прибојевићима, била насатањена Прибидолу, 
6. МИТРОВИЋ РАДИВОЈЕ, рођен 1946.Г. у с. Кушићи, гдје је био настањен, 
7. КОВАЧЕВИЋ РАДОСЛАВА, рођена 1915.г.у Стајићима, гдје је била настањена, 
8. МИТРОВИЋ ДАРИНКА, рођена 1915.г.у Савићима, била настањена у с. Кушићи, 
9. МИТРОВИЋ МИРКО, рођен 1937.Г. у с. Кушићи, гдје је био настањен, 
10. РИСТИЋ МИЛЕНКА, рођена 1930.г.у Кушићима, гдје је била настањена, 
11. ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛИЈА, рођен 1957. године 
12. МИЛАНОВИЋ МАРКО, прије рата радио у ТО Скелани, 
13. ДИМИТРИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, син Томе, рођен 1987. године из Скелана, 
14. ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДИСАВ, син Томе, рођен 1981.год.рањен, а од последице 

рањавања умро, 
15. ГЛИГИЋ АЛЕКСАНДАР, убијен при покушају преласка Дрине, пливајући, 
16. МАРКОВИЋ ИЛИЈА, 
17. МАРКОВИЋ ДУШАНКА, 
18. ПАВЛОВИЋ АНЂЕЛКО, 
19. РАКИЋ ДРАГОЉУБ, 
20. ЛУКИЋ МИЛЕНКО, син Милорада, рођен 1951. годи у Скеланима, нестали 
21. ЖИВАНОВИЋ ДОБРИЛА, кћи Мике, рођена 1922. год.у Стубловима, нестали, 
22. РАНКИЋ НОВИЦА, рођен 1953. године 
23. РАНКИЋ ДРАГОМИР, рођен 1953.године, 
24. РАНКИЋ МИЛОМИР, рођен 1957. године 
25. РАНКИЋ РАДИША, рођен 1961. године 
26. РАНКИЋ ТАДИЈА, рођен 1930. године 
27. РАНКИЋ ДРАГОМИР, рођен 1940. године, 
28. ИВАНОВИЋ МИЛЕ, рођен 1952. године, 
29. ИВАНОВИЋ ПРЕДРАГ, рођен 1973. године 
30. ИВАНОВИЋ ЖЕЛИМИР, рођен 1968. године 
31. МАКСИМОВИЋ ДАМЈАН, рођен 1934. године, 
32. ПАВЛОВИЋ ЖАРКО, рођен 1938. године 
33. ПАВЛОВИЋ АНЂЕЛКО, рођен 1920. године, 
34. ТРИФУНОВИЋ МИЛОРАД, рођен 1958. године, 
35. ТРИФУНОВИЋ ВИДОСАВ, рођен 1915. године, 
36. МИЛАНОВИЋ МАРКО, рођен 1954. године, 
37. ГЛИГИЋ АЛЕКСА, рођен 1968. године, 
38. ЈАЊИЋ ШЋЕПО, рођен 1947. године , 
39. ЈАЊИЋ СИМО, рођен 1948. године 
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40. ЈОВАНОВИЋ МИЛАН, 
41. МАРКОВИЋ МИЛУН, рођен 1970. године, 
42. МИЛОВАНОВИЋ МИЛЕНКО, рођен 1941. године, 
43. НИКОЛИЋ РАДИВОЈЕ, рођен 1952. године, 
44. ТОДОРОВИЋ ПЕТКО, рођен 1940. године, 
45. ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАН, рођен 1964. године 
46. ЈАЊИЋ АНЂА, рођена 1927. године, 
47. СЕКУЛИЋ ГОРДАНА, рођена 1967. године, 
48. ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛЕНКО, рођен 1957. године, 
49. МАКСИМОВИЋ САВО, рођен 1932. године, 
50. НЕЂИЋ РОСА, рођена 1933. године, 
51. СИМИЋ РАДОВАН, рођен 1936. године 
52. ЖИВАНОВИЋ ФИЛИП, рођен 1931. године 
53. ЖИВАНОВИЋ СТОЈАН, рођен 1925. године, 
54. МИЛОШЕВИЋ РАДОЈА, рођен 1960. године, 
55. РАКИЋ ДРАГОМИР, рођен 1940. године, 
56. РИСТИЋ ВЛАДИСЛАВ, рођен 1947. године, 
57. МИЛАНОВИЋ ИЛИЈА, рођен 1922. године, 
58. РИСТИЋ РАДА, рођена 1934. године, 
59. МИЛАНОВИЋ ДУШАНКА, рођена 1920. године, 
60. РАКИЋ МИРКО, 
61. ТОДОРОВИЋ МИЛЕНКО, 
62. МИЈАТОВИЋ ВЛАДО, рођен 1966. године, 
63. ЖИВАНОВИЋ НИКОЛА, рођен 1921. године, 
64. ЖИВАНОВИЋ ДОБРИНА, рођена 1921. године, 
65. ИЛИЋНЕБОЈША, 
66. МИТРОВИЋ ДАРИНКА, рођена 1922. године, 
67. НИКОЛИЋ МИЛЕНКО, рођен 1940. године. 

Већи број од убијених су масакрирани што је касније потврђено обдукцијом др.Зорана 
Станковића са института за патологију и судску медицину са ВМА у Београду и у прилогу овог 
извјештаја вам достављамо 24 обдукциона записника. 

Приликом напада рањен је велики број лица, међу којима су: 

Перендић Милан, полицајац из СЈБ Скелани, Филиповић Драгојла, Тодоровић Мирко, 
Ђукић Милан, Ђукић Драгутин, Јовановић Миленко, Богдановић Сретен, Мијатовић Раде, 
Јовановић Раде, Мијатовић Добривоје, Живановић Илија, Филиповић Милоје, Павловић Видоје, 
Павловић Драган, Димитријевић Спасоје, Марковић Драган, Савић Драган, Тодоровић Предраг, 
Јевтић Борислав, Јаковљевић Раденко, Недић Милутин, Јовановић Драган, Димитријевић Милан, 
Јаковљевић Новак, Марковић Петар, Марковић Владан, Петровић Миленко, Ивановић Јелко, 
Јовановић Вукоман, Милановић Радивоје, Перендић Милун, Богдановић Ђорђе, Мијатовић 
Милица, Јовановић Добрила, Димитријевић Јован, Милановић Нада, Ристић Мара, Мијатовић 
Милић, Поповић Иванка, Јаковљевић Бранка, Јаковљевић Дејан, Јањић Ристо, Стаменковић 
Драган, Јањић Илија, Јањић Визена, Јањић Нада, Јањић Илинка, Обрадовић Љубица, Јањић Јанко, 
Миловановић Радојка, Николић Зора, Митровић Стана, Богдановић Видоје и Радовановић Ђорђе. 
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У селима регије Скелана, међу којима и Ћосићи, Костоломци, Кушићи, Калиманићи и 
Жабоквице све српске куће као и помоћни објекти су опљачкани, а неке од њих затим и 
запаљене. Сва стока која се налазила код мјештана српске националности на овом подручју је 
опљачкана од стране оружаних снага ТО Сребвреница. 

Докази који потврђују наведене чињенице: 

Копија кривичне пријаве СЈБ Скелани број: КУ-63/93, од 25.07.1993. године, са 
прилозима, ( прилог бр.500.) 
Захтјев за спровођење истраге ОЈТ Зворник број: Кт 113/93, од 04.10.1993.године, 
(прилог бр.501.) 
Рјешење о спровођењу истраге Основног суда у Зворнику број: 66/93, од 
08.11.1993. године, ( прилог бр .502.) 
Службена забиљешка ЦЈБ Зворник од 02.03.1995. године, ( прилог бр.503.) 
Списак број 5 - свједоци из Скелана, ( прилог бр.504.) 
Подаци о несталом лицу Живановић Добрила од 4.08.2000. године, ( прилог 
бр.505) 
Подаци о несталом лицу Лукић Миленко од 14.08.2000. године, ( прилог бр.506) 
Записник о саслушању свједока Ивановић Илије, сачињен у ПС Сребреница број: 
12-1-6/02, од 29.11.2005. године и записник о саслушању свједока пред Основним 
судом у Зворнику, број: 94/94, од 16.09.1994. године, са медицинском 
документацијом од 25 страница, ( прилог бр.562. ) 
Записник о саслушању свједока Продановић Зорана, дат пред Основним судом у 
Зворнику број: Кри 123/94, ( прилог бр.507.) 
Записник о саслушању свједока Јањић Жељке, дат пред Основним судом у 
Ковину, број: Кр 39/00, са отпусном листом, ( прилог бр.508.) 
Записник о саслушању свједока Јањић Аранђела, дат пред Основним судом у 
Бајиној Башти број: Кри 60/00, са медицинском документацијом 5 страница, ( 
прилог бр.509.) 
Записник о саслушању свједока Јањић ЈБубише дат пред Основним судом у 
Бајиној Башти број: Кри 59/00, са отпусном листом, ( прилог бр.510.) 
Записник о саслушању свједока Јањић Зоре, дат пред Основним судом у 
Зворнику број Кри 133/94, и записник о саслушању свједока Јањић Зоре, дат пред 
Основним судом у Бајиној Башти број Кри 70/96, ( прилог бр.511.) 
Записник о саслушању свједока Стаменковић Милене, рођене Јањић, дат пред 
Окружним судом у Врању број: Кри 53/95, од 07.02.1996. године, ( прилог 
бр.512.) 
Записник о саслушању свједока Ристић Цвјетка, дат пред Окружном судом у 
Ужицу број Кри 18/96, од 24.09.1996. године, ( прилог бр.513.) 
Записник о саслушању свједока Павловић Видоја, дат пред Основним судом у 
Зворнику број Кри 29/94, од 18.10.1994. године, ( прилог бр.514) 
Записник о саслушању свједока Николић Стојана, дат пред Основним судом у 
Зворнику број Кри 66/93, од 15.12.1994. године, ( прилог бр.515.) 
Записник о саслушању свједока Максимовић Велибора, дат пред Основним судом 
у Зворнику број Кри 154/94, од 15.12.1994. године, ( прилог бр.516.) 

93 



Записник о саслушању свједока Секулић Мирка дат пред Основним судом у 
Зворнику број Кри 118/94, од 12.10.1994. године, ( прилог бр.517.) 
Записник о саслушању свједока Димитријевић Милице, дат пред Основним судом 
у Зворнику број Кри 114/94, од 11.10.1994. године, ( прилог бр.518.) 
Записник о саслушању свједока Јаковљевић Гине, дат пред Основним судом у 
Бајиној Башти број: Кри 95/95, од 10-01-1996- године, ( прилог бр.519.) 
Записник о саслушању свједока Митровић Милеве, дат пред Основним судом у 
Зворнику број Кри 120/94, од 12.10.1994. године, ( прилог бр.520.) 
Записник о саслушању свједока Вуковић Бошка, дат пред Основним судом у 
Зворнику број Кри 158/94, од 16.12.1994. године, ( прилог бр 571.) 
Изјава узета на записник узета од Малкић Суље, 02.08.1995. године у Бијељини, ( 
прилог бр.138.) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
1/93, за Ристић Иванку, од 31.03.1993.године, ( прилог бр.521. ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
2/93, за РистићМитра, одЗ 1.03.1993.године, ( прилог бр.522. ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
3/93, за Мијатовић Владу, од 31.03.1993.године, ( прилог бр.523. ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
4/93, за Ристић Новака, од 31.03.1993.године, ( прилог бр.524 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
5/93, за Јанковић Меланију, од 31.03.1993.године, ( прилог бр.525. ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
6/93, за Митровић Радивоја, од 31.03.1993.године, са фотодокументацијом, ( 
прилог бр.526 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
7/93, за Ковачевић Радосав, од 31.03.1993.године, са фотодокументацијом, ( 
прилог бр.527 ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
8/93, за Митровић Даринку, од 31.03.1993.године, ( прилог бр.528. ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
9/93, за Митровић Мирка, од 31.03.1993.године, ( прилог бр.529. ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
10/93, за Ристић Миленка, од 31.03.1993.године, ( прилог бр.530. ) 
Обдукциони записник института за патологију и судску медицину ВМА број: Ск-
11/93, за Јаковљевић Милију, одЗ 1.03.1993.године, ( прилог бр.531. ) 
Изјава на записник узета од Малкић Суље дана 02.08.1995.године у Бијељини, ( 
прилог бр.138.), 
Фотодокументација о спаљеним - уништеним српским кућама у селима 
Костоломци, Божићи, Ћосићи, Павковићи и Жабоквица, СО Соколац, (прилог 
бр. 532.), 
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ТАЧКА 46. 
НАПАД НА СЕЛО КАЛАБАЧЕ 

Село КАЛАБАЧЕ, општина Шековићи, налази се на тромеђи општина Зворник, 
Шековићи, Милићи и граничи се са селом Каменица. Настањено је искључиво српским 
становништвом. У периоду од новембра 1992. год. до краја фебруара 1993. године из правца 
Каменице вршени су стални оружани напади од стране муслиманских оружаних формација на 
околна српска села и убиства српског становништва. 

Један од таквих оружаних напада извршен је дана 11.12.1992. године на село Калабаче 
када је убијен старац од 66 година: 

1. МИЛАКОВИЋ ЦВИЈЕТИН, син Радована, рођен 22.08.1926. године у 
селу Калабаче гдје је био и настањен. 

Том приликом рањена је његова супруга Милаковић Криста, рођена 1926. године и 
Максимовић Станимир. 

Дана 26./27.11.1992. године из своје куће у Поповићима одведени су од стране 
муслиманских оружаних формација из Каменице, живи Гајић Милош и његова супруга Видосава. 
Дана 23.01.1993. године на брду званом Јовик изнад села калабаче, пронађени су убијени: 

2. ГАЈИЋ МИЛОШ син Пере, рођен 1933. године, 
3. ГАЈИЋ ВИДОСАВА рођена 1929. године. 

Гајић Милош је убијен тако што му је испаљен метак у главу, а Гајић 
Видосава је удављена марамом. 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Копија кривичне пријаве СЈБ Шековићи бр. 15-15/02-37/93 од 24.12.1993. године 
достављено Основном јавном тужилаштву Власеница, ( прилог бр.533.) 

Записник о прикупљању изјаве од лица Милаковић Кристе бр.12-1-10/02-339/05 
од 03.10.2005. године, и извод из матичне књиге умрлих за Милаковић Цвијетина, ( прилог 
бр.534.) 

ФЕБРУАР 1993. ГОДИНЕ 

ТАЧКА 47. 
НАПАД НА СЕЛО МЕТАЉКА И ВАНЏИЋИ 

Село МЕТАЉКА и ВАНЏИЋИ, општина Милићи, настањено је искључиво српским 
становништвом. Дана 02.06.1992. године, у поподневним сатима, муслиманске оружане 
формације ТО Церска, под командом Хоџић Ферида, а предвођене Аљукић Беширом, напале су 
српско село Метаљку, општина Милићи. Српско становништво је прогнано у сусједно село 
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Ванџиће, а куће, штале и помоћни објекти запаљени, порушени, а порушени су и надгроби 
споменици. Покретна имовина, стока, пољопривредне машине, возила и др. су опљачкани. 

Након тога муслиманске формације ТО Церске настављају са даљим нападима на српска 
села. Дана 08.02.1993. године, у раним јутарњим сатима, припадници муслиманских снага, под 
командом Хоџић Ферида и Меканић Бећира, напали су и српско село Ванџићи, општина Милићи. 

У том нападу убијени: 
1. ДОШИЋ МАРКО, рођен 1934. године из села Ванџићи, општина Милићи 
2. ДОШИЋ МАРИЈА, супруга Дошић Марка 

У Регионанлној болници Милићи извршен је спољашњи преглед лешева и у прилогу 
извјештаја достављамо исти. 

Након заузимања села, куће, штале и помоћни објекти су запаљени, а покретна имовина је 
опљачкана. 

Докази који потврђују наведене чињенице: 

Копија кривичне пријаве СЈБ Милићи број 15-17/02-КУ-4/93 од 
08.07.1993. године достављено ОЈТ Власеница са прилозима, ( прилог 
бр.535.) 
Копија кривичне пријаве СЈБ Милићи број 15-17/02-КУ-5/93 од 
08.07.1993. године достављено ОЈТ Власеница са прилозима, ( прилог 
бр.536.) 
Допуна кривичне пријаве СЈБ Милићи, број 13-3/02-230-188/96 од 
07.12.1996. године достављено ОЈТ Власеница са прилозима, ( прилог 
бр.537.), 
Фотодокументација о спаљеним и уништеним српским кућама у 
селима Бутковићи, Нова Касаба, Метаљка, Ванџићи, Гаке, Рупово 
Брдо, све СО Милићи, ( прилог бр.121.) 

ТАЧКА 48. 
ЛОГОРИ НА ПОДРУЧЈУ СРЕБРЕНИЦЕ 

У оквиру ширег и систематичног плана, Штаба ОС Сребренице под командом Орић 
Насера, ради уништења једне етничке групе становништва (српског), на подручју Субрегије 
Сребреница, основано је више логора ( види тачку 36 А, и тачку 5. ), међу којима и логор у 
Сребреници. Од самог почетка оружаних сукоба 1992, године, на подручју Сребренице, 
припадници војне и цивилне полиције под командом и контролом Насера Орића и Хакије 
Мехољића су вршили хапшења и привођења Срба, те њихово затворање у логор, континуирано у 
периоду од априла 1992. године до јула 1993. године. 
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А. 
Једно од таквих хапшења и затварања Срба, почињено је у селу Чумавићи, 

08.05.1992. године, гдје су држани у изолацији, око мјесец дана. Међу становништвом се 
налазило и неколико дјеце од три до тринаест година и више старих и изнемоглих лица, 
а укупно их је било око 34 становника. Након тога су затворени, 08.06. до 13.06.1992. 
године у пилићарнику, вл. Хаџовић Азема у мјесту Г. Поточари, гдје су држани ради 
размјене. Ти заточеници су подвргнути физичком злостављању и великим патњама, те 
нехуманим поступцима стражара, односно других лица уз помоћ стражара. (Види тачки 
број 5.) 

Б. 
Друго масовно хапшење Срба, почињено је у селу Међе ( види тачћку 10 А ), 

15.05.1992. године и том акцијом је руководио Бектић Неџад и Мехољић Хакија. 
Ухапшени су становници села Међе, засеок Карно: Гагић Даница, Гагић Милева, Гагић 
Анђа, Гагић Љубица, Симеуновић Радојка, Гагић Петар, Суботоћ Млађен, Симеуновић 
Велимир, Гагић Звијетин и Андрић Милован и држани су у изолацији у сусједом селу 
Гребен, општина Сребреница око мјесец дана. Након тога Бектић Неџад их одводи у 
логор који се налазио у згради бивше ТО из зграде Основног суда у Сребреници. У 
истом су провели све до 13.08.1992. године, када су размјењени. У просторији величине 
2,5 х 2 метра, затворени су заједно жене и мушкарци, без основних хигијенски услова. 
Храну и воду нису редовно добијали, а у просторији није било лежаја, па су заточеници 
спавали на поду без покривача. Подвргнути су физичком злостављању, велким патњама 
и тешким повредама тијела, те нехуманим поступцима стражара, односно других лица уз 
помоћ стражара. У просторију је долазио лично и Орић Насер, као и Турсуновић Зулфо. 
Један од идентификованих стражара био је и Ђозић Нурија. 

Турсуновић Зулфо је у логору физички злостављао и тукао Симеуновић Велимира, 
старца од 71 године, Гагић Цвијетина и Гагић Петра, а Гагић Љубицу је ухватио за косу 
и њеном главом ударао у зид затворске просторије, усљед чега је задобила повреде на 
глави које су крвариле. Након физичког злостављања у логору од стране Турсуновић 
Зулфе, Гагић Љубица је извршила самоубиство, на тај начин што је из своје торбе 
извадила есенцију и попила. Наступиле су тешке тјелесне повреде у организму, на лицу 
и по грудима Гагић Љубице, те су остали заточеници, од стражара тражили да јој се 
укаже љекаска помоћ и иста није дата, усљед чега је Гагић Љубица наочиглед свих 
присутних преминула у просторији логора. Заточеници су уз тај призор и друге сличне, 
били изложени великим патњама, а сутрадан су по наредби команде логора, сахранили 
тијело Гагић Љубице у Градском гробљу у Сребреници. 

Током напада на српска села, општина Сребреница, Братунац, Милићи, Власеница, 
Шековићи и Зворник, од стране муслиманских оружаних фомација почињено је 
етничко чишћење српског становништва са њихових вјековних огњишта (описаног у 
тачкама овог извјештаја). Том приликом заробљавани су становници тих села који нису 
могли избјећи напад, ради старости, изнемоглости, болести и слично. Након 
заробљавања били су физички малтретирани, мучени, а потом уз наредбу команданта 
Орић Насере и његовог замјеника Турсуновић Зулфе, одвођени у логор у Сребреницу. 
Орић и Турсуновић су знали о свим заробљавањима, лично су спроводили заточенике до 
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Сребренице а потом долазили у просторије логора међу заточенике и исте тукли и 
испитивали. 

В. 
На подручју зоне одговорности ТО Церске у мјесту Роваши, основан је такође 

логор за Србе ( види тачку 36 А ). У том логору је од последица туче и физичког 
малтретирања умро Честић Душан. Дана 26.01.1993. године из тог логора, замјеник 
команданта оружаних снага ТО Сребреница, Турсуновић Злфо је преузео заточенике тог 
логора Пејић Раду, Секулић Бранка, Илић Драгана, Ћокић Јакова и Обрадовић Анђу, те 
их је лично уз пратњу својих наоружаних војника одвео у други логор у зграду ПС 
Сребреница а потом у зграду бивше ТО Сребреница иза зграде Основног суда. У 
наведеном логору било је још и других заточеника. Од посљедица туче и физичког 
злостављања у логору Сребреница су умрли Ђокић Јаков, Секулић Бранко и малољетни 
Илић Драган, а у марту мјесецу 1993. године су размјењени преживјели свједоци Пејић 
Раде и Обрадовић Анђа. Након размјене Пејић Радо је одселио у Буђановце гдје је и 
данас настањен а Обрадовић Анђа је настањена у Новом Селу, општина Зворник. 

Тијела убијених Секулић Бранка и Илић Драгана нису пронађена све до 2001. 
године. Извршена је ексхумација од стране Комисеје за тражење несталих и заробљених 
лица РС током 2000. и 2001. године и тијела Секулића и Илића су ексхумирана, а ДНК 
анализом извршена је идентификација посмртних остатака у 2004. години. Тијело 
убијеног Ђокић Јакова још није пронађено. Из наведених података се потврђује 
чињеница да су злочинци у оквиру организованог злочиначког плана, ради убијања и 
уништења етничке групације Срба, прикривали те злочине на већ горе описане начине. 

Г. 
У првој половини августа 1992. године, малољетни Милошевић Милун, рођен 

05.09.1976. године и његов рођак, брат од тетке Васић Златко, рођен 1974. године из села 
Брадића, општина Братунац, крећући се у правцу Скелана у непосредној близини села, 
заробљени су од Тихић Мехмедалије, Мирсада и Фахре, припадника муслиманских 
оружани формација ТО Сребреница. Након заробљавања држани су у изолацију у селу 
Михољевини у Сребреници и били испитивани и физички малтретирани. Након тога су 
одведени у Сребреницу у зграду ПС Сребреница гдје су били заточени и физички 
малтретирани. 

У нападу на село Загоне заробљен је од стране нападача, Милошевић Александар, 
син Миленка, коме је убијена мајка и масакрирана, а његова бака тешко рањена, након 
чегаје умрла, дјечак Милошевић Александар је одведен у затвор у Сребреницу и након 
12 дана размјењен, (види тачку 25.) 

У просторији док су били заточени, долазио је и лично Насер Орић, а извјесни 
Мирза, шеф војне полиције је Милошевића тукао. Након 20 дана били су размјењени. 

Дана 05. авкуста 1992. године, око 16,оо часова, муслиманске оружане формације 
ТО Сребренице извршели су напад на српско село Божићи и у том нападу заробљена је 
Ранковић Милена, кћи Марјана, рођена 1948. године. Након тога одведена је у село 
Михољевину, гдје је смјештена у једну муслиманску кућу, а сутрадан под командом и уз 
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пратњу Тихић Ахме, одведена је у логор у Сребреницу. У логору у Сребреници, затекла 
је Србе из села Карна ( види тачкум 10 А ) Златана Васић и Милана Милошевић из 
села Брадићи. Према изјави свједока Ранковић Милене, Милан јој је причао да је био 
тучен и физички малтретиран у затвору. 

д. 
Приликом напада на површински коп Браћан, 24.09.1992. године и на село 

Подравање, муслиманске оружане формације, којим је командовао и лично учествовао у 
нападу Турсуновић Зулфо, заробиле су Радић Недељка, зв. „Цикота" син Владимира, 
рођен 1951. године и Шарац Веселина, си Манојла, рођен 1938. године, Кукић 
Драгољуба из Инђије, Зорана Бранковића из Смедерева, Невенка Бубањ ( види тачку 
број 37. и 38. ). Након заробљавања заточеници су тучени физички малтретирани и 
мучени, а потом одведени од стране Турсуновић Зулфе у логор у Сребреници. У логору 
у Сребреници, заточеници су подвргнути физичком злостављању, великим патњама и 
тешким повредама тијела и здравља те нехуманим поступцима стражара, односно 
других лица узпомоћ стражара. У неким случајевима затвореници су на смрт 
премлаћени, Драгутин Кукић, ( кога је Мехмедовић Кемо тукао цјепаницом ) и други( 
види оптужницу против Насера Орића пред Међународним кривичним судом за бившу 
Југославију, тачка 23. 24. и 25.). 

Док су боравили у логору у Сребреници, једном приликом Мехмедовић Кемал, зв. 
„Кемо" са Пала и Омеровић Сафет зв. „Миш" из Вољевице су у просторији гдје су били 
заточени, донијели одсјечену српску главу, претећи затвореницима да ће доживјети исту 
судбину. 

Ћ. 
Дана 05.10.1992. године око 12,оо часова приликом напада муслиманских оружаних 

формација на српско село Факовићи заробљен је Жикић Славољуб, син Милована, рођен 
1935. године, ( види тачку број 40.), који је лично одведен од стране Турсуновић Зулфе 
у логор у Сребреници, гдје је затекао заточенике Радић Недељка, Шарац Војислава, 
Бранковић Зорана и Бубањ Невенку. У затвору га је лично испитивао Насер Орић о 
Јовановић Урошу из Факовића и Ковачић Божидару, учитељу из Факовића. Перма изјави 
Жикић Славољуба, Орић Насер му је том приликом рекао да се Ковачић Божидар 
наводно објесио о кваку врата затвора у Сребреници, што није тачно већ је именовани 
убијен. ( види тачку 5.) 

Док је боравио у затвору Жикића је испитивао и тукао извјесни Мирзет ( 
највјероватније се ради о Кољевић Мирзету ) припаднику војне полиције оружаних 
снага Сребреница. Један од стражара којег је Жикић Славољуб препознао јесте 
Омеровић Сабахудин зв. „Ћуде" из Сребренице ( Сада запослен у ДГС Сребреница ). 
Жикић Славољуб је размјењен 15.10.1992. године. 

Ж. 
Дана 24.12.1992. године, заробљен је од стране припадника ТО Сребреница 

Миловановић Милисав зв. „Мићо", припадник ВРС. Након заробљавања Миловановић 
је одведен у логор у Сребреницу, гдје је од посљедица туче и физичког малтретирања 
умро. То потврђује Николић Ратко и Ивановић Илија у својој изјави, који су заједно са 
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Миловановићем били у логору. Тијело Миловановић Милисава није пронађено до дана 
данашњег и води се као нестали. 

3. 
Приликм напада муслиманских оружаних снага на српско село Кравицу и друга 

околна српска села ( види тачку бр. 44 ) заробљени су и одведени у логор у 
Сребреницу: Поповић Костадин, син Ристе, рођен 1947. године, Ђукић Миломир, син 
Арсена, рођен 1971. године, Николић Ратко, син Паје, рођен 1945. године, Николић 
Милосава и Николић Радосава. 

Николић Ратка је лично одвео у логор у Сребреници Насер Орић и Зулфо 
Турсуновић, гдје је био тучен и физички малтретиран од стране етражара и других лица 
уз помоћ стражара. У логору је од посљедица туче и батињања умро Поповић 
Костадин, син Ристе, рођен 20.09.1947. године, у селу Шиљковићи, био настањен у 
Кравици, општина Братунац. 

Након убиства Поповић Костадина његово тијело није пронађено до 1995. године 
кад је извршена ексхумација од стране др. Зорана Станковића са ВМА Београд. 

У селу Кравица 07.01.1993. године заробљен је и рањени полицајац Ђукић 
Миломир, син Арсена, рођен 1971. године у Зеници, био настањен у Бијељини. Након 
заробљавања лијечен је у болници у Сребреници, потом је зтворен у логор Сребреница, 
одакле му се губи сваки траг и дан данас се води као нестали. Наведену чињеницу 
потвђује и свједок Ђозић Мирсад својеручном изјавом. Породица несталог Ђукић 
Миломира је током 1993. године путем радио везе остварила контакт са Орић Насером у 
циљу размјене заробљеног Ђукића. Међутим, то се није остварило јер је исти 
највјероватније убијен и за његову судбину зна командант Орић Насер. То потврђују 
свједоци Лазић Драгомир и Ђукић Миле у својим изјавама. 

И. 
Приликом напада муслиманских оружаних формација на Скелане и околна српска 

села 16.01.1993. године ( види тачку 45. ) , заробљен је већи број Срба, међу којима и 
Ивановић Илија, син Раденка, рођен 1961. године из Костоломаца, Митровић Стана, 
рођена 1975. године, малољетна дјевојчица из Кушића, Митровић Миленија, рођена 
1949. године из Жабоквица, Обрадовић Милије, рођен 1932. године, Живановић Богдан, 
рођен 1930. године из Скелана и други. Након заробљавања одведени су у логор у 
Сребреницу и према заточеницима се окрутно поступало. Ивановић Илија је тучен и 
физички малтретиран, а од последица физичког малтретирања и батињања у затвору је 
умро Живановић Богдан, син Јове, рођен 1930. године, био настањен у Скеланима. 
Тијело Живановића није пронађено до данас и води се као нестало лице. 

Ј. 
Дана 25.07.1993. године у мјесту Реповац, општина Братунац, нестао је 

Крсмановић Стојан син Арсена, рођен 1926. године, старија особа са оштећеним 
слухом. Крсмановић је залутао и прешао на територију под контролом муслиманских 
оружаних формација, након чега је од исти био ухапшен. Том приликом је задобио 
тјелесне повреде и био је пребачен у болнису Сребреница. Дана 27.07.1993. године око 
03,оо часова у болници у Сребреници, пиштољем цалибра 9 мм, без икаквог разлога и 
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повода, убијо ra је Халиловић Емир, син Сафета, рођен 1969. године. (осмопријављени 
у овом извјештају) 

Из горе наведеног се потврђује да је у логору у Сребреници убијено 10 лица и то: Гагић 
Љубица, Илић Драган, Ђокић Јаков, Секулић Бранко, Кукић Драгољуб, Миловановић Милисав, 
зв. „мићо", Поповић Костадин зв. „Којо", Ђукић Миломир, Живановић Богдан и Крсмановић 
Стојан. 

У оптужници Међународног кривичног суда у Хагу против Насера Орића, се води 
поступак за убиство само шест убијених Срба на подручју Сребренице. За сва друга 
наведена убиства у овом извјештају, за које се основано сумња да су почињена уз наредбу и 
лично учествовање команданта оружаних снага Сребреница Насера Орића, не води се 
поступак. Стим у вези, овај извјештај достављамо као допуну оптужнице против Насера 
Орића. 

Докази који потврђују наведене чињенице су: 

Оптужница МКС за бившу Југославију број: Ит-ОЗ-68-Рт, од 01.10.1994. године, 
против насера одрића (прилог бр. 12.) 
Записник о прикупљању изјаве од лица Пејић Раде, број 12-1/02-1-230-106/06 од 
02.02.2006. године сачињен у СЈБ Зворник и Изјава Пејић Раде Међународном 
суду за кривично гоњење у Хагу, број: 03063325 од 01.06.2000. године и 
Отпусница из болнице на име Пејић Рада ( прилог бр.538. ), 

Копија кривичне пријаве ЦЈБ Зворник број: 13/02-230-120/95, од 27.07.1995. 
године, ( прилог број 576 .) 
Копија допуне кривичне пријаве ЦЈБ Зворник, број: 18-02/2-230-КУ 120/95, од 
24.01.2000. године, са прилозима, ( прилог број. 539.) 
Копија допуне кривичне пријаве ЦЈБ Зворник, број: 18-02/2-230-КУ 120/95, од 
18.07.2000. године, са прилозима, ( прилог број 540.) 
Записник о прикупљању изјаве од лица Илић Слађана, број 12-1-8/02-230-20/05 
од 24.01.2005. године сачињен у ПС Милићи и записник о идентификацији 
посмртних остатака и ДНК анализа за Илић Драгана, ( прилог број 541.) 
Записник о прикупљању изјаве од лица Секулић Рајка и записник о 
идентификацији посмртних остатака и ДНК анализа за Секулић Рајка, ( прилог 
број 542.) 
Службена забиљешлка сачињена са Илић Драгоном и службена забиљешка о 
оперативним сазнањима ПС Милићи број: 12-1-8/02-230/04, од 15.04.2004. 
године и број: 12-1-8/02-230-9/05, од 09.02.2005. године и својеручно писмо, 
(прилог број 543.) 
Изјава на записник узета од Ђокић Видосава у СЈБ Шековићи број: 12-1-10/02-
35/03, од 13.03.2003. године и извод из МКУ за Ђокић Јакова, ( прилог број 544.) 
Записник о саслушању свједока Милошевић Милуна, сачињен пред Основним 
судом у Зворнику, дана 16.12.1994. године,, ( прилог број 545.) 
Записник о саслушању свједока Ранковић Милене, сачињен пред Основним 
судом у Зворнику, дана 14.12.1999. године, ( прилог број 546.) 
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Записник о саслушању свједока Шарац Веселина, сачињен пред Основним судом 
у Зворнику, дана 25.08.1994. године, и налаз Љекарске комисије о здравственом 
стању Шарац Веселина, и видео снимак изјаве ( прилог број 547.) 
Записник о прикупљању изјаве од лица Радић Недељка број: 12-1-8/02-230-
412/05, од 23.11.2005. године,сачињен у ПС Милићи, записник о саслушању 
свједока Радић Недељка, од 25.08.1994. године дат пред Основним судом у 
Зворнику и налаз Љекарске комисије о здравственом стању Радић Недељка, ( 
прилог број 298.) 
Записник о саслушању свједока Жикић Славољуба број: 12-1-7/02-230-740/03, од 
09.12.2005. годие, сачињен у ПС Братунац, извод из судског записника са суђења 
у Хагу број: Ит 03-68-Т и новински чланак „Глас Српске", од 04.10.2005. године 
(прилог број 548.) 
Записник о саслушању свједока Миловановић Војке број: 12-1-6/02-553/05, од 
19.12.2005. годие, сачињен у ПС Сребреници,(прилог број 549.) 
Записник о саслушању свједока Поповић Николе број: 12-1-7/02-230-761/05, од 
16.12.2005. годие, сачињен у ПС Братунац, (прилог број 550.) 
Обдукциони записник Института за патологију ВМА Београд број: Ср -5/95, од 
07.10.1995. године, за Поповић Косдадина, (прилог број 551.) 
Копија дневника вођеног од стране војне полиције оружаних снага Сребренице, 
од 03.12.1992. године, (прилог број, 552.) 
Записник о прикупљању изјаве од лица Ђукић Милета, сачињен у ЦЈБ Бијељина 
број: 12-02/4, од 15.04.2005. године, Увјерење Комисије за тражење несталих и 
заробљених лица број: 18/03, од 16.12.2003. године, отпусница из болнице за 
Ђукић Миломира, потврда МКЦК о нестанку Ђукић Миломира, (прилог 
број553.) 
Својеручна изјава Ђозић Мирсада, (прилог број 554) 
Акт Федералне комисије за нестале особе број: 01-4175/05, од 26.09.2005. године, 
(прилог број 555.) 
Акт Специјалне бригаде полиције од 07.05.1994. године, (прилог број556.) 
Записник о прикупљању изјаве од лица Лазић Драгољуба, сачињен у ЦЈБ 
Бијељина број: 12-02/4, од 15.04.2005. године, (прилог број 557.) 
Копија кривичне пријаве ЦСБ Сарајево број КУ 15-1/08-КУ-34/93, од 05.06.1993. 
године са прилозима, (прилог број 558.) 
Записник о саслушању свједока Николић Ратка, број: 12-1-7/02-230-728/05, од 
01.12.2005. годие, сачињен у ПС Братунац, и записник о саслушању свједока 
Николић Ратка, дат пред Основним судом у Зворнику, 27.08.1994. године, 
(прилог број 559.) 
Списак заробљених и погинулих лица који се нуди за размјену општине 
Сребреница, ратног предсједништва број: 01-276/93, од 09.02.1993. године, 
(прилог број 560.) 
Акти штаба Оружаних снага Сребреница број: 7/93, од 30.01.1993. године,и акт 
штаба оружаних снага за Николић Ратка, писан руком број: 02075709, (прилог 
број 561.) 
Записник о саслушању свједока Ивановић Илије, сачињен у ПС Сребреница број: 
12-1-6/02, од 29.11.2005. године и записник о саслушању свједока пред Основним 
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судом у Зворнику, број: 94/94, од 16.09.1994. године, са медицинском 
документацијом од 25 страница, ( прилог бр.562. ) 
Записник о саслушању свједока Митровић Стане, дат пред Основним судом у 
Зворнику 30.08.1994. године, (прилог број 563.), 
Записник о саслушању свједока Митровић Миленије, дат пред Основним судом у 
Зворнику 16.12.1994. године, (прилог број 564.), 
Записник о саслушању свједока Обрадовић Милоја, дат пред Основним судом у 
Зворнику 13.01.1994. године, (прилог број 565.) 
Потврда о несталом лицу Живановић Богдана, од 04.08.2000. године, (прилог 
број 566.) 
Снимак на ЦД, изјаве свједока Шарац Веселина, Бубањ Невенка и Радић Недељка 
о боравку у логору и писани акт видео записа, (прилог број 567.) 
Одлука Штаба оружаних снага Сребреница број: 99/92, од 20.11.1992. године, 
(прилог број 568.) 
Акт СЈБ Братунац број: 18-2/02-230-230/01, од 18.06.2001. године са скицом о 
ексхумацији пет тијела са гробља у Сребреници и службена забиљешка ЦЈБ 
Зворник број: 272/95, од 07.10.1997. године, (прилог број 569.) 
Записник о саслушању свједока Аврамовић Мирослава, дат пред Окружним 
судом у Београду 16.01.1996. године,и својеручна изјава са преводом на енглески 
језик, отпусна лисат са епикризом и медицински налаз Љекарске комисије за 
Аврамовић Мирослава, (прилог број 570.) 
Записник о саслушању свједока Вуковић Бошка, дат пред Основним судом у 
Зворнику број Кри 158/94, од 16.12.1994. године, ( прилог број 571.) 
Списак број 3 и 4 бивши заточеници из Сребренице и акт ЦЈБ Зворник број: 18-
02/2-236/01, од 07.03.2001. године( прилог број 572.) 
Копија кривичне пријаве ЦСБ Сарајево број 15-1/02-07-КУ 60/94, од 27.12.1993. 
године, достављена ОЈТ Зворник и службена забиљешка од 27.07.1993. године, ( 
прилог број 573..) 
Копија кривичне пријаве СЈБ Сребреница, број КУ 14/93, од 28.07.1993. године, 
достављена Вишем јавном тужилаштву Тузла, ( прилог број 574.) 
Акт штаба Оружаних снага Сребреница број: 39/93, од 28.08.1993. године, ( 
прилог број 575.) 
Извјештај о саслушању Тиро Мехмеда зв. „Меша" број 01-018-02/8 од 
27.08.1992.године, ( прилог бр. 37.), 
Записник Канцеларије за тражење несталих и заробљених лица РС о 
идентификацији посмртних остатака Гагић Љубице број 130/03 од 
26.09.2003.године, налаз ДНК анализе за идентификацију Гагић Љубице број 
2119/03 од 24.07.2003.године, ( прилог бр.80.) 
Записник о прикупљању изјаве од свједока-оштећеног Гагић Милије сачињен 
дана 16.11.2005.године у ЦЈБ Бијељина, ( прилог бр.76.) 
Записник о саслушању свједока Чохадаревић Шахе сачињен дана 
19.08.1995.године сачињен пред Окружним судом у Београду. ( прилог бр.91.) 
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ТАЧКА 49. 
УБИСТВА СТАНОВНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ 

КОЈЕ ЈЕ РАТ ЗАТЕКАО У СРЕБРЕНИЦИ 

Град СРЕБРЕНИЦА, након убиства народног посланика Горана Зекића 08.05.1992. 
године ( види тачку број 4), заузеле су и контролисале муслиманске оружане формације све до 
јула 1995. године. У самом граду прије избијања оружаних сукоба 1992. године, живио је велики 
број српског становништва, а након заузимања и контроле од стране муслиманских оружаних 
формација у граду је остало око петнаест породица, укупно 21 лице. Лица српске националност 
који су остали у граду Сребреници, били су изложени разним злостављањима, притисцима и 
тортурама, док је њих осам, међу којима и четир жене, убијено на свиреп и подмукао начин, само 
зато што су Срби. 

Убијени су: 
1. МИЛАНОВИЋ РАДА, кћи Радована, рођена 24.04.1937. године у Ужици, била 

настањена у Сребреници Ул. Рударска број 2, 
Именована је радила у дому здравља у Сребреници, гдје ју је рат затекао а доласком 
муслиманских оружаних формација у град, била је ангажована као медицинска сестра у неку од 
јединица ТО Сребреница. Несталаје у току 1992. године и њено тијело још није пронађено. 

2. МАРКОВИЋ МИРКО, зв. „Милко", син Јове, рођен 20.08.1946. године у селу 
Милачевићи, општина Сребреница, био настањен у Сребреници, Ул. Маршала Тита 
број 11. 

Именовани је ухваћен у његовом стану по наређењу Насера Орића, након чега је предат 
Омеровић Сафету, зв. „миш", блиском сараднику и пратиоцу Насера Орића. Водећи Марковића у 
мају 1992. године у правцу села јошаве, Омеровић га је на свиреп начин мучио, бодећи га ножем, 
и дјелимичним клањем, а потом у мјесту Гниона наложио ватру на тијело Марковића, гдје је 
највјероватније Марковић смртно сгтрадао. Документ који потврђује наведену чињеницу је 
документ строго повјерљив број: 06-08/95, од 19.05.1993. године са потписом помоћника 
команданта за безбједност, капетана Сидика Адемовића. Сидик је тренутно запослен у МУП-у 
Федерације БиХ, 

3. ЗЕКИЋ ЗАГОРКА, рођена 27.02.1934. годие у мјесту Загони, општина Братунац, 
била настњена у Сребреници, Ул. Рударска бр. 16 

4. ЗЕКИЋ СЛОБОДАН, син Угљеше и Загорке, рођен 20.09.1950. године у мјесту 
Биогор, пштина СБребреница, био настањен у Сребреници, Ул. Рударска бр. 16, 

Именовани Зекић Загорка и њен син Слободан су дана 10.02.1993. године у свом стану убијени 
на веома свиреп начин од Халиловић Емира,( седмопријављеног у извјештају ) и то на такав 
начин што је ушао у стан истих и тукао пиштољем у главу, прво Слободана а затим и његову 
мајку Загорку, услед чега су задобили тешке тјелесне повреде и у стану умрли. 

5. ДИМИТРОВСКИ КРСТО, син Станимира, рођен 28.08.1935. године у мјесту С. 
Дубровница, Крива Паланка, био настањен у Сребреници Ул. Маршала Тита бр. 91, 

6. ДИМИТРОВСКИ ВЕЛИНКА, кћи Бранка, рођена 10.08.1940. године у мјесту 
Овчиња, Бајна Башта, била настањена у Сребреници, Ул. Маршала Тита бр.91 

Именовани Димитровски Крсто и његова супруга су убијени дана 10.05.1993. године у вечерњим 
сатима. Димитровски Крсто је изведен из своје куће и убијен у мјесту зв. „Рудник", а Велинкаје 
убијена у својој кући. Након убиста сахрањени су у Градском гробљу од стране муслиманских 
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власт и њихова тијела су ексхумирана и идентификована 2005. године од стране Комисије за 
тражење заробљених и несталих лица. Докази који потврђују наведену чињеницу је акт СЈБ 
Сребреница од 27.10.1993. године упућен Међународном црвеном крсту са потписом начелника 
Хакије Мехољића и записник о увиђају СЈБ Сребреница од 112.05.1993. године. О наведеним 
убиствима највјероватније зна начелник сСУП- аСребреница Хакија Мехољић ( 
шестопријављени у овом извјештају) 

7. СТЈЕПАНОВИЋ МИХАЈЛО, син Светислава, рођен 11.08.1942. године у Бањи 
Ковиљачи, био настањен у Сребреници, Ул. Сребреничког одреда бр. 3 

8. СТЈЕПАНОВИЋ АНЂЕЛИЈА, кћи Јована рођена 19.06.1918. године у 
Завидовићима, била настањена у Сребреници, Ул. Сребреничког одреда бр. 3. 

Именовани Стјепановић Михајло и његова мајка Анђелија су у мјесецу јулу 1992. године 
одведени из своје куће у мјесто Поточаре и убијени од стране Мехмедовић Кеме са Пала и лица 
по имену „Манцо" ( највјероватније се ради о Манџић Смаји ).( петнаесто пријављени и пето 
пријављени у овом извјештају ) Тијела убијених Стјепановић Михајла и његове мајхке Анђелије 
до данас нису пронађени, чиме су извршиоци жељели прикрити злочине које су починили. 

Докази који потврђују наведене чињенице: 

Фотокопија кривичне пријаве ЦЈБ Зворник број 13/02-230-120/95 од 27.07.1995. 
године са прилозима ( прилог бр.576.), 
Записник о саслушању свједока Милановић Драгомира, број: 12-1-6/02-, од 
07.11.2005. годие, сачињен у ПС Сребреница, подаци о несталом лицу 
Милановић Рада, порука Црвеног крста достављена Милановић Милану према 
којој је Рада погинула, извод из МКУ за Милановић Раду и рјешење Основног 
суда у Сребреници број: Р: 222/99, од 12.04.2000. године о проглашању умрлом 
Милановић Радојку, ( прилог бр.577.), 
Фотокопија кривичне пријаве ЦЈБ Зворник број 13/02-230-КУ- 67/97 од 
12.05.1997. године са прилозима, записник о саслушању свједока Марковић 
Милана, број: 12-1-6/02-462/05, од 13.10.2005. годие, сачињен у ПС Сребреница, 
подаци о несталом лицу Марковић Мирка и акт Армије Републике БиХ број: 06-
08/95, од 19.05.1993. године о убиству Мирка, ( прилог бр.578.), 
Копија кривичне пријаве СЈБ Сребреница, број КУ 14/93, од 28.07.1993. године, 
достављена Вишем јавном тужилаштву Тузла, ( прилог број 574.), 
Акт штаба Оружаних снага Сребреница број: 39/93, од 28.08.1993. године, ( 
прилог број 575.) 
Записник о саслушању свједока Зекић Гордане, број: 12-1-6/02-521/05, од 
01.12.2005. годие, сачињен у ПС Сребреница, писмо МКЦК за Зекић Гордану од 
08.07.1993. године, извод из МКУ за Зекић Слободана од 31.05.2002. године и 
Увјерење СЈБ Сребреница од 22.05.1998. године, ( прилог бр.579 ) 
Обдукциони записник Института за патологију и судску медицину ВМА број: Ср 
2/95, од 07.10.1995. године на име Зекић Загорке, ( прилог бр.580.) 
Обдукциони записник Института за патологију и судску медицину ВМА број: 
Cpl/95, од 07.10.1995. године на име Зекић Слободфан (прилог бр. 581.) 
Записник о саслушању свједока Димитровски Станимира, број: 12-1-6/02-251/05, 

од 16.05.2005. годие, сачињен у ПС Сребреница, записник о идентификацији 
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посмртних остатака Димитровски Велинке од 10.03.2005. године, ДНК анализа за 
Димитровски Велинку, ( прилог бр.582.) 
Извод из МКУ за Димитровски Крсту и Димитровски Велинку од 06.03.2000. 
године и потврда СЈБ Сребреница од 27.10.1993. године достављена МКЦК о 
убиству Димитровски Крсте и Велинке, ( прилог бр.583.) 
Записник о увиђају СЈБ Сребреница, од 11.05.1993. године о убиству 
Димитровски Крсте, ( прилог бр.584.) 
Записник о пријему усмене кривичне пријаве број: 13-02/4-49/04, до 05.04.2005. 
године, сачињен у ЦЈБ Источно Сарајево и записни о саслушању свједога 
Димитровски Јелене, дат пред Окружним судом у Београду 27.09.1996. године, 
службена забиљешка ПС Сребреница од 20.05.2005. године, потврда о смрти 
Димитровски Крсте и три својеручна писма, ( прилог бр.585.) 
Записник о саслушању свједока Стјепановић Милице, број: 12-1-6/02-67/05, од 
10.02.2005. годие, сачињен у ПС Сребреница, извод из МКУ за Стјепановић, 
Михала и Стјепановић Анђелију од 09.12.2005. године и својеручна скица, ( 
прилог бр.586.) 
Записник о саслушању свједока Орашанин Станише, дат пред основним судом у 
Зворнику, 30.08.1994. године, ( прилог бр.587.) 

ТАЧКА 50. 
УНИШТАВАЊЕ И РУШЕЊЕ ПРАВОСЛАВНИХ ВЈЕРСКИХ ОБЈЕКАТА 

НА ПОДРУЧЈУ СРЕБРЕНИЦЕ 

На подручју града Сребреница, до избијања грађанског рата у БиХ постојала је 
православна Црква Покрова Пресвета Богородице, која је освећена 1903. године. Ради се о 
православној монументалној грађевини, која спада у српску културно-историјску и вјерску 
баштину. По избијању грађанског рата у БиХ, становници града Сребренице, православне 
вјероисповјести-Срби, у погрону, напуштају сам град, након чега долази до масовног 
уништавања и скрнављења српских вјерских објеката. 

Такав примјер очитовао се и над православним храмом „Пресвете Богородице", који је 
спаљен неутврђеног датума у љето 1993. године од стране ХУСИЋ ЗИЈАДА, припадника 
муслиманских оружаних формација Армије БиХ. 

Увиђајем од 15.07.1995. године утврђено је да су улазна црквена врата изгорила, а 
недостајала су двоја врата, са јужне и сјеверне стране, а од пожара је обрушен и црквени торањ. 
Комплетни ентеријер, олтар и иконостас са фрескама и иконама је разрушен. По траговима 
ђубрета и другим траговима видљиво је било да се у објекту цркве држала стока. 
Поред Цркве, дјеломично је оштећена и зграда Парохијског дома, Црквена капела, а оштећено је 
и уништено више нагробних споменика. 

Црква Светог архангела Михаила подигнута 1971. године, на мјесту старије цркве, 
опљачкана и у знатној мјери демолирана изван ратних операција 1992/93. године. 
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Осим наведеног православног храма, припадници муслиманских снага су порушили, 
запалили или на други начин оскрнавили православне храмове у окупираним српским селима и 
то: 

• Дана 30.06.1992године приликом напада на српско село Брежани припадници 
муслиманских оружаних формација ,уништили су и оскрнавили споменике на 
православном гробљу, 

• Дана 05.07.1992.године, приликом напада на српско село Крниће, припадници 
муслиманских оружаних формација оскрнавили су и уништили православни храм, Црква 
Светог пророка Илије, освећена 1921. године, а убијен је православи свештеник 
Лазаревић Слободан зв. Бобан, док је обављао службу у храму. 

• Дана 08.08.1992. године, приликом напада на српско село Јежестица припадници 
муслиманских оружаних формација уништели су спомен плочу српским жртвама из 
другог свјетског рата 

• Дана 07.01.1993. године, приликом напада на српско село Кравице припадници 
муслиманских оружаних формација, уништли су и разрушили православни храм, Црква 
Светих апостола Петра и Павла, освећена 1909. године и Парохијски дом из 1939. године 
а оскрнављени су и споменици и гробови на православном гробљу, 

• Дана 16.01.1993.године приликом напада на Скелане, припадници муслиманских 
оружаних формација уништили су и разрушили Парохијски дом, Цркву Успења Пресвете 
Богородице, освећена 1939. године, демолирана и знатно оштећена, као и Светосавски 
дом, 

• Црква Светог мученика ђакона Авакума Српског, у Дрињачи, освећена 1965. године, 
оштећена гранатирањем ( 1992-1995 ), Парохијски дом оштећен, 

• Црква Покрова Пресвете Богородице, у Жлијебцу, освећена 1912. године, демолирана 
гранатама, ( 1992-1995 ), 

• Црква Покрова Пресвете Богородице у селу Карно, освећена 1896. године, запаљена и 
уништена, 

• Црква Преображења Господњег у Прибојевићима, освећена 1929. године, демолирана и 
уништена изван ратних операција, као и Светосавски дом који је запаљен, 

• Црква Пресвете Тројице у мјесту Сасе, тешко оштећена 1992/93. године, као и 
Манастирски конак који је запаљен 

• Црква Светог апостола Томе из 1891. у Факовићима, демолирана и оштећена 1992/93. 
године, као и Парохијски дом који је опљачкан и спаљен. 

На овај начин кршећи правила Међународног права, за вријеме оружаног сукоба, 
припадници муслиманских оружаних формација Оружаних снага Сребренице, Армије БиХ, под 
командом Орић Насера и његовог замјеника Турсуновић Зулфе, су уништавали културне-
историјске и вјерске споменике и грађевине, намијењене образовању, хуманитарним и 
религијским циљевима, уништавајући културн-вјерску баштину православног народа, чиме су 
учинили кривично дјело из члана 183 КЗ БиХ 

Докази који потврђују наведене чињенице: 

Фотокопија кривичне пријаве ЦЈБ Зворник број 13/02-230-Ку-127/95 од 
07.09.1995. године са прилозима (прилог бр.588.) 
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Фотодокументација о уништеним српским кућама , споменицима и друштвеним 
објектима у селима Крнићи, Подрто, Постоље, Крагљиводе, Језера, СО Скелани, 
( прилог бр. 202.) 
Фотодокументација о спаљеним -уништеним српским кућама и друштвеним 
објектима у селу Кравица, СО Братунац( прилог бр.499.) 
Фотодокументација о спаљеним-уништеним српским кућама, споменицима и 
друштвценим објектима у селима Зелени Јадар, Прибићевац, Вукосављевићи, 
Брежани, СО Скелани, (прилог бр. 183.) 
Фотодокументација о спаљеним-уништеним српским кућама у селу Јежестица 
СО Братунац ( прилог бр.269.) 
Фотокопија књиге «ДУХОВНИ ГЕНОЦИД 1991-1995 ( 1997 )» аутора Слободана 
Милеуснића, ( прилог бр. 628. ) 

ПРИЈЕДЛОГ ДРУГИХ ДОКАЗА 

Споразум о демилитаризацији Сребренице, од 08.05.1993. године, (прилог 
бр.589.) 
Извод из КЕ за Турсуновић Зулфу, од 22.11.2005. године, (прилог бр.590.) 
Акт Окружног јавног тужилаштва Бијељина, од 15.12.2002. године достављен 
Бироу Владе РС за односе са МКС у Хагу, (прилог бр.591.) 
Картон личне карте Манџић Смаје, Омеровић Сафета и Манџић Ибрахима, 
(прилог бр.592.) 
Евиденција ексхумираних, обрађени и идентификованих тијела са подручја 
општине Братунац, (прилог бр.593.), 
Евиденција ексхумираних, обрађени и идентификованих тијела са подручја 
општине Братунац, (прилог бр.594.), 
Службена забиљешка Основног суда у Зворнику број: Кри 134/94, од 20.10.1994. 
године, (прилог бр.595.) 
АктШтаба ОС Сребреница број: 124/92, од 08.12.1992. године, (прилог бр.596.) 
АктШтаба ОС Сребреница број: 240/93, од 02.03.1993. године, (прилог бр.597.) 
Наредба главног штаба ОС Сарајево број: 02/349-330, од 10.07.1992. године, 
(прилог бр.598.) 
Акт команде 28 дивизије број 04-29/95, од 15.04.1995. године, (прилог бр.599.) 
Извјештај о боравку изван територије општина Сребреница од 07.11.1992. године, 
(прилог бр.600.) 
Извјештај ратног предсједнишва општине Братунац - Кољевић Поље од 
05.01.1993. године, (прилог бр.601.) 
Наредба штаба оружаних снага суб регије број: 139/92, од 11.12.1992. године, 
(прилог бр.602.) 
Приједлог за стимулативне мјере, команде 280 ИБЛБ Поточари број: 04-05/95, од 
02.04.1995. године, (прилог бр.255.) 
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Досије 8 ОГ Сребреница од 05.03.1994. године о акцијама и успјесима бораца 
Глогове, (прилог бр.603.) 
Приедлог за додјелу ратних признања „Златни љиљан" Команде 28. дивизије 
број: 04-108/95, од 24.06.1995. године, (прилог бр.604.), 
Одлука Штаба ТО Сребреница број. 05/92, од 03.09.1992. године, о мијењању 
назива, ( прилог бр. 605.) 
Приједлог за одликовање штаба оружаних снага Сребреница број 709/93, од 
03.12.1993. године, заНасера Орића, (прилог број 606.) 
Наредба Штаба ОС Сребреница број 113/93, од 05.02.1993. године, ( прилог бр. 
607.), 
Наредба Штаба ОС Сребреница број: 136/92, од 11.12.1992. године , (прилог бр. 
608.), 
Рјешење Штаба ОС Сребреница број: 89/92, од 19.11.1992. године, (прилог бр. 
609), 
Одлука Штаба ТО Сребреница број: 19/93, од 12.01.1993. године, (прилог бр. 
610.), 
Обавјештење Ратног предсједништва општине Сребреница, број 01-199/93, од 
16.02.1993. године , (прилог бр. 611.) 
Наредба Штаба ОС Сребреница број: 69/93, од 25.01.1993. године, (прилог бр. 
612.), 
Обавјет Штаба ОС Сребреница број 194/92, од 27.12.1992. године, достављена 
Главном штабу ОС БиХ, (прилог бр. 613.), 
Записник о саслушању свједока Дедић Вахиде, дат пре Окружним судом у 
Београду, дана 16.04.1994. године, и ВХС касета, (прилог бр.614.) 
Записник о саслушању свједока Орић Саккиба, дат пре Окружним судом у 
Београду, дана 26.08.1995. године, (прилог бр.615.) 
Записник о саслушању свједока Сулејмановић Мује, дат пре Окружним судом у 
Београду, дана 21.08.1995. године, (прилог бр.616.) 
Записник о саслушању свједока Ризвић Сакибом, дат пре Окружним судом у 
Београду, дана 20.08.1995. године, (прилог бр.617.) 
Записник о саслушању свједока Нухановић Хасаном, дат пре Окружним судом у 
Београду, дана 27.06.1995. године, (прилог бр.618.) 
Записник о саслушању свједока Авдић Хајре, дат пре Основни судом у 
Вишеграду, дана 04.08.1995. године, (прилог бр.619.) 
Записник о саслушању свједока Алић Даут, дат пре Основни судом у Београду, 
дана 20.08.1995. године, (прилог бр.62о) 
Записник о саслушању свједока Хабибовић Шефик, дат пре Основни судом у 
Београду, дана 27.08.1995. године, (прилог бр.621. 
Службена забиљешка ЦЈБ Зворник број: 190/95, од 23.05.1995. године о 
обављеном разговору са Хаџић Ђемалом, (прилог бр.622.), 
Службена забиљешка СЈБ Скелани број: 53/8, од 06.08.1992. године о обављеном 
разговору са Халиловић Хасаном, (прилог бр.623.), 
Изјава на записник узета од Харбаш Ениса, (прилог бр.624.) 
Формацијски назив јединаица оружаних снага суб регије Сребреница, 280, 281, 
282, 283, и 284 Источно босанска лака бригада., (прилог бр.625.), 
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ВХС снимак команданта ОС Сребренице Насера Орића на постројавању јединице 
и свечани говор, ( прилог бр. 626.), 
Радна верзија Серетаријата за односе са Хагом Владе РС , Анализе свједочења и 
докумт Сребреница 1991. и 1995. године, ( прилог бр. 627.) 
Фотокопија књиге «ДУХОВНИ ГЕНОЦИД 1991 -1995 ( 1997 )» аутора Слободана 
Милеуснића, ( прилог бр. 628.) 

Овај извјештај је само дио доказног материјала који је прикупљен и обрађен о догађајима 
и почињеним ратним злочинима над српским становништвом, од стране команданта Насера 
Орића и његових јединица на подручју зоне одговорности оружаних снага субрегије Сребреница, 
Армије БиХ. Односи се на период од априла 1992. године до априла 1993. године. 

МУП Републике Српске у сарадњи са ЦЈБ Бијељина и њеним организационим јединицама 
на терену даље наставља са предузимањем мјера и радњи у циљу прикупљања доказног 
материјала по наведеном предмету. 
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