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[Извод најважнијих делова] 

 

I. Увод  

 

А. Кратак опис опште чињеничке позадине предмета 

 

[1] У периоду између априла 1992 године и новембра 1995 године 

[закључно са потписивањем Уговора о миру у Дејтону новембра 

1995], на територији Босне и Херћеговине [у даљем тексту: БХ], 

бивше саставне републике Социјалистичке Федеративне 

Републике Југославије [у даљем тексту: СФРЈ], одиграо се 

стравични грађански рат. У том рату, протагонисти су били 

оружане формације три главна конститутивна народа БХ, а то су 

Муслимани, Срби и Хрвати. Политичка позадина и узроци тог 

сукоба нису битни за ову тужбу зато што се она односи на 

специфицне злочине које су оптужени омогућили, а који су се 

током општег сукоба одиграли  на одређеном простору у БХ, 

чиме су непосредне жртве и њихови наследници, тужиоци у овом 

премету, били тешко оштећени.  

 

[2] Међутим, та позадина је ипак важна за свестрано разумевање  

контекста у којем су се догодили, и од стране тужених били 

омогућени, злочини који леже у основи овог тужбеног захтева. 

Позадина о којој је овде реч двоструког је карактера, али чини 

једну логичну целину. Оба аспекта те целине битна су за 
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правилно разумевање трагичних појединости о којима је у овој 

тужби реч. Пре свега, ради се о низу политичких потеза 

проблематичне природе који су се одразили крајње неповољно 

по народе БХ, а посебно на судбину невиних српских жртва у чије 

се име подиже ова тужба. Не само посматрано сада из скоро 

петнаестогодишње ретроспективе, већ подједнако и у време када 

су они били чињени, ти потези нису имали за циљ стишавање 

дубоке системске и све оштрије етничке кризе у коју је тада била 

запала СФРЈ, и која је претила да је баци у беспоштедни 

грађански рат, већ напротив. Силе које су се понудиле као 

медијатори за унутрашњу кризу која је захватила СФРЈ, а то су 

биле земље припаднице такозване “међународне заједнице,” што 

се практично сводило на почетку само на неколико водећих 

земаља тадашње Европске заједнице [Немачка, Велика 

Британија, Француска, Холандија], а којима су се касније као 

фактор у решавању кризе придружиле САД, у почетку су 

декларативно подржавале интегритет савезне државе СФРЈ. 

Међутим, врло брзо затим ставиле су се на страну 

сецесионистичких процеса, указавши им политичку и 

материјалну подршку без које они тешко да би могли успети. У 

том смислу, није једини, али је најизразитији пример поступак 

тадашњег амбасадора САД у СФРЈ, Ворена Зимермана, који је у 

априлу 1992 сугерисао сецесионистички настројеном 

председнику председниства БХ, Алији Изетбеговићу, да може 

слободно повући свој потпис са управо постигнутог споразума за 

мирно решење кризе у БХ, познатим као Кутиљеров План, 

уколико му он више не одговара. Изетбеговић је схватио тај 
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нимало дискретни сигнал као прећутну сагласност тада 

најмоћније државе света да одбаци постигнути договор о мирној 

и компромисној подели власти са преостала два конститутивна 

народа БХ [Србима и Хрватима] и да се отворено врати на 

максималистичку позицију унитарне БХ под доминацијом 

Изетбеговићеве сопствене фундаменталистичке Муслиманске 

фракције. То “решење” било је осталим заједницама потпуно 

неприхватљиво и самим тим је непосредно и предвидљиво 

водило у рат. Овај, и низ других примера сличне врсте, убедљиво 

доказују негативну природу ангажмана представника такозване 

“међународне заједнице” у политичким и ускоро затим и у 

ратним збивањима у БХ, а све на штету мира, безбедности и 

самих живота невиних грађана те републике свих националних 

припадности и вероисповести. Тај негативни ангажман током 

целог сукоба исказао је се у низу конкретних примера 

пристрасног политичког деловања. Или, као у догађајима на које 

се односи ова тужба, не само у деловању, већ и у свесном и 

неоправданом пропусту да се предузму одређене мере, које су 

под датим околностима биле не само разумне већ су биле и 

формално саставни део обавеза оптужених, Уједињених Нација и 

Државе Холандије. Непредузимање тих мера проузроковало је 

фаталне последице по непосредне жртве и неизгладиву патњу, 

бол, и друге облике ненадокнадиве штете тужиоцима. 

 

[3] Политички поступци наведених моћних и утицајних страних 

фактора, који у вези са спорним питањима која су настала у БХ у 

целини нису уважавали аргументе и  легитимне интересе српске 



© Srebrenica Historical Project 2009 
 

7 

стране, у многоме су отежали постизање и примену мирног и 

споразумног решења међу зараћеним етничким заједницама. 

Али поред тога, систематско изобличавање чињеница и 

коришћење најгрубљих облика пропаганде био је други и нимало 

споредни крак нечега што би се једино могло назвати свесним 

спровођењем стратегије да се легитимним интересима српске 

стране нанесе највећа могућа штета, и самим тим да се прибави 

политичка и друга врста користи осталима. У конципирању и 

спровођењу ове пропагандне стратегије, главне улоге играли су 

влада у Сарајеву, која је била подређена верској идеологији и 

политичким циљевима Изетбеговићеве фракције, предузећа за 

формирање мишљења [ПР компаније] у водећим западним 

земљама која су била на платном списку те сарајевске владе и 

њених спонзора међу екстремистичким државама исламског 

света, као и водећи међународни медији који су некритички, без 

провере и често са највећим жаром прихватали и 

распрострањавали разноврсне измишљотине на штету српске 

стране. У тој плански створеној атмосфери једноумља, где је 

светској јавности била наметана примитвно поједностављена 

слика о узроцима и току сукоба у БХ, српска страна је била скоро 

без изузетка приказивана као оличење зла а њени циљеви у 

сукобу као неоспорно неразумни и неоправдани. У прилогу А, 

наведене су конкретне чињенице и примери о томе како је ова 

једнострано усмерена политичко-пропагандна стратегија 

сатанизације једне стране у сукобу функционисала не само на 

штету специфичних интереса српске стране, већ и на штету 

трајног и праведног мира у БХ. По мишљењу тужилаца, 
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одбацивање објективних критерија у сагледавању узрока и 

суштине сукоба како у међународним форумима где су се 

релевантне одлуке доносиле, тако и у  светским медијима који су 

ставове јавности формирали у складу са свесно извитопереном 

сликом о догађајима у БХ, створило је климу где су невине 

српске жртве, само због њихове припадности српском народу, 

остале незапажене и игнорисане.  Ова тужба настала је великим 

делом не само зато да би преживели Срби добили материјалну 

задовољштину која им припада, већ много више зато да би 

пострадали добили морални покој на шта имају безусловно 

право. Али у оној мери у којој је та пропаганда отежавала 

стварање атмосфере за успостављање трајног и праведног мира, 

и без обзира на то што је она привидно ишла највише у прилог  

једне од зараћених страна, суштински та пропаганда погађала је 

подједнако негативно све мирне грађане БХ, независно од 

националности, зато што је она бездушно погодовала 

распиривању ратног сукоба, као и унутрашњој дестабилизацији, 

не само БХ већ и ширег региона.  Самим тим, у крајњој линији 

она је одговарала и служила је себичним политичким 

интересима моћних међународних фактора који су је спроводили 

у намери да себи обезбеде највећи могући степен контроле над 

суверенитетом, политичким животом и ресурсима донедавно 

слободних и равноправних народа. 

 

[4] Поред непосредних узрока који су довели до трагичних 

људских последица које чине предмет ове тужбе, и то не само на 

српској већ и на муслиманској страни, а о чему ће бити подробно 
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реч у наставку, важно је истаћи да ова перфидно спровођена 

политичка делатност и вешто негована  пропагандна клима по 

својој суштини представља злочин против мира. Протагонисти 

тог злочина нису изричито мета ове тужбе, али њихова кривица 

стоји у позадини свих конкретних дејстава на која ће у 

продузетку бити указано зато што су они даљни узроци 

незаслуженог страдања и људске патње Срба, Хрвата и 

Муслимана, мада је суштински предмет ове тужбе против УН и 

Државе Холандије само један сегмет српске патње. Контуре тог 

злочина одсликане су у Прилогу А само  илустративно, са циљем 

да се Часном већу помогне да стекне што свестранију општу 

слику о релевантним догађајима, да би на тај начин оно могло 

расуђивати са већом прецизношћу по меритуму овог тужбеног 

захтева. Чак и на основу тог врло уопштеног приказа, јасно је да 

су овде на делу срачунати политички поступци и намерно лажно 

приказивање стварности у циљу подстицања на агресивна ратна 

дејства и распиривање њихових ефеката. Управо због тога су у 

Нирнбергу, после Другог светског рата, биле донете осуђујуће 

пресуде над коловођама агресивне политике нацистичких сила. 

Ограничавањем круга  оптужених у овом предмету на УН и 

Државу Холандију, тужиоци не само да не одустају унапред од 

права да расположивим правним средствима у будуће гоне и 

припаднике ширег круга  протагоништа ових трагичних 

последица, већ то право, на против, изричито задржавају.  

 

    

 



© Srebrenica Historical Project 2009 
 

10 

Б. Кратак приказ основе одговорности оптужених 

 

[1] Ова тужба подиже се против Организације Уједињених 

Нација и Државе Холандије. Они се окривљују за смрт одређеног 

броја лица у периоду постојања заштићене зоне Сребреница, 

између 17 априла 1993 и краја јуна 1995 године.  

 

[2] Кривица оптужених заснована је на чињеници да су у 

назначеном периоду, или у разним сегментима тог периода, они 

пропустили да предузму радње у циљу спречавања злочина 

против грађана српског порекла, као и неких других 

немуслиманских народности, мада је то било не само саставни 

део и један од несумњивих имплицитних задатака њихове 

миротворачке мисије, већ је то представљало изричиту и 

суштинску обавезу према уговору постигнутом на локалном 

нивоу, а у који су оптужени склопили са зараћеним странама. 

 

[3] Једна од специфицних основа на којима се заснива 

одговорност оптужених, мада она није искључива нити умањује 

значај других основа, је пропуст оптужених да за време 

постојања заштићене зоне спроведу одредбу о демилитаризацији 

муслиманске стране у енклави Сребреница. Одбијањем да 

спроведу ту обавезу, оптужени су материјално омогућили 

вршење злочина против грађана српске и немуслиманских 

националности, што представља предмет ове тужбе, те су на тај 

начин суштински допринели наношењу штете коју су претрпели 

непосредне жртве и њихови наследници. Мада не једини и 
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искључиви, по мишљењу тужиоца ово је само по себи довољан 

основ за налаз о кривици оптужених и за одговарајућу обавезу да 

жртвама надокнаде проистеклу штету.   

 

[4] Мада су, по мишљењу тужиоца, пропусти у испуњавању 

недвосмислено преузетих обавеза за период трајања заштићене 

зоне Сребреница, а то ће рећи од 17 априла 1993 године, сасвим 

довољни за приписивање пуног спектра законских одговорности 

оптуженима, тужиоци стоје на становишту—и скрећу пажњу 

Часног већа—да је степен одговорности тужених у огромној мери 

повећан следећом чињеницом. Од избијања ратног сукоба на 

територији БХ, а конкретно у региону Сребренице и општина 

које су везане за њу, а то је од априла 1992 године, па до периода 

на пролеће 1993 који је кулминирао доношењем Резолуције 

Савета безбедности УН о оснивању заштићене зоне и тространим 

уговором између представника Републике Српске [формални 

назив српске зараћене стране], власти БХ из Сарајева и њихових 

оружаних снага, и представника УНПРОФОР-а [оружаних 

миротворачких снага под командом УН],1 догодио се низ 

неиспровоцираних напада на српска села и насеља у региону 

Сребренице и стравичних злочина над тамошњим 

становништвом [види Прилог Б: мапа где су приказана 

нападнута српска насеља и списак тих села са бројем изјава 

преживелих] а које су извеле Муслиманске снаге из Сребренице 
                                                
1 Према том уговору, српска страна се обавезала да ће прекинути своје наступање и 

сва ратна дејства према Муслиманским снагама у сребреничкој енклави за узврат 

за демилитаризацију  заштићене зоне под надзором УН и њиховог војног 

контингента. Први такав контингент био је из Канаде, а од фебруара 1994 па до 11 

јула 1995 из Холандије.  
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под непосредном командом бригадира Насера Орића, а које су 

преко командног ланца биле директно повезане са 

генералштабом Муслиманске владе у Сарајеву. [Види Прилог Ц: 

извештаји и наређења који приказују везу између Орићевих 

снага у Сребреници и виших војних и политичких структура 

под Муслиманском командом.] Обим и свирепост ових напада, 

који су циљали скоро искључиво на грађанско штановништво, а 

то ће рећи углавном жене, децу и старце,  превазилази моћ речи 

да их адекватно опишу. У склопу тих напада, људска бића била су 

зверски убијана не само мецима, већ и клањем, тупим 

предметима, спаљивањем живих људи, итд. а томе су често 

претходила неописива мучења. [Види Прилог Д: изјаве 

преживелих сведока.] Ова зверства трајала су годину дана док 

резолуцијом Савета безбедности УН није била установљена 

заштићена зона у Сребреници и та зверства била су очигледна 

снагама УНПРОФОР-а, дакле Уједињених нација, које су биле 

размештене по целој БХ, дакле и у региону Сребренице,  као и 

њиховим политичким и обавештајних структурама, код којих су 

се сливали извештаји о томе. Српска страна је бројним 

приликама интервенисала пред органима УН у настојању да им 

скрене пажњу на те чињенице и да им достави материјалне 

доказе о овим невиђеним атроцитетима.  Пример таквог 

извештавања је Меморандум амбасадора Савезне Републике 

Југославије пред УН, Радомира Ђокића, под датумом од 2 јуна 

1993 г. [Прилог Е], где се исцрпно излажу “Ратни злочини и 

злочини геноцида у Источној Босни (општине Братунац, 

Скелани и Сребреница) почињени против српског 
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штановништва од априла 1992 до априла 1993 године”. Из тих 

и сличних документованих извештаја јасно произилази закључак 

да су се грађани српске  националности у Сребреници и њеној 

околини у периоду пре проглашења заштићене зоне налазили у 

животној опасности од напада Муслиманских оружаних снага из 

Сребренице, зато што те Муслиманске снаге нису поштовале не 

само међународне одредбе о поступању према цивилима током 

ратних дејстава, већ се нису држале ни основних постулата 

човечности које су им налагали подједнако како положај суседа и 

суграђана тако и морална начела Исламске вероисповести.  

 

[5] Тужиоци сматрају да су напред изложени елементи, који ће у 

продужетку бити подробније обрађени, у великој мери и 

убедљиво отежавајући у односу на процену тежине одговорности 

тужених. Обавезе проистекле из уговора који је 17. априла 1993 

био потписан од све три заинтересоване стране, укључујући УН, 

обавезујуће су апсолутно и оне су сасвим довољне за доношење 

закључка да се нечињењем оптужених у смислу спровођења тих 

обавеза стичу сви неопходни услови за налаз о њиховој 

одговорности, са свим правним и материјалним последицама 

које из тога проистичу. Међутим, чињеница да су догађаји 

између априла 1992. и априла 1993, који су јасно указивали на 

животну опасност која је српским цивилима и њиховим добрима 

претила од Муслиманских оружаних снага из Сребренице, били 

познати туженима, било на основу непосредних опсервација 

њиховог особља на терену или сазнања обавештајних органа, 

било као последица непрекидних протеста и упозорења српске 
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стране, ту одговорност у огромној мери увећава и појачава. 

Оптуженима не стоји на располагању аргуменат да је њихов 

пропуст да Муслиманске оружане снаге у заштићеној зони 

Сребреница према уговору разоружају можда формално 

оптерећујући, али да га  ублажава немогућност  тужених да 

предвиде и узму у обзир све његове могуће последице. Наведене 

чињенице такав изговор недвосмислено лишавају сваког не само 

правног, већ и моралног ефекта. Ток догађаја пре проглашења 

заштићене зоне Сребреница у априлу 1993, а који тужене стране 

не само да нису могле избећи да примете, већ који није било 

могуће ни од њих сакрити с обзиром на распрострањеност, 

учесталост и свирепост, а на шта су тужени у сваком случају од 

српске стране били стално обавештавани и упозоравани, налаже 

само један закључак. Тужене стране, Уједињене Нације и Држава 

Холандија, на основу искуства претходне године дана, биле су у 

потпуности обавештене о вероватним фаталним последицама 

неиспуњавања оног дела преузетих обавеза који се односио на 

демилитаризацију заштићене зоне Сребреница и одузимање 

оружја Муслиманским снагама које су се тамо налазиле. Када су 

након ступања на снагу уговора о заштићеној зони Сребреница 

одлучиле да те обавезе не испоштују, тужени су свесно примили 

на себе одговорност за све те последице које више нису могле 

бити ствар нагађања, зато што су биле у потпуности 

предвидљиве. 
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   II. Правна аргументација 

[Овај део текста изостављен je у преводу на српски, али је 

објављен на енглеском и холандском на интернет страници 

Историјског пројекта Сребреница: www.srebrenica-project.org ]   

 

   III. Чињеничко образложење тужбе 

 

A. Демилитаризација 

 

[1] Као што је већ било истакнуто у уводном излагању и у правној 

аргументацији, питање демилитаризације заштићене зоне 

Сребреница је кључно за правилно утврђивање и процену 

одговорности оптужених. Њихова општа одговорност да 

интервенишу у корист незаштићених српских и других цивила 

немуслимана постојала би у сваком случају на основу 

преовлађујућих норми међународног хуманитарног права. У 

овом случају, међутим, та одговорност посебно је наглашена јер, 

поред општих норми, она се заснива још из обавеза које 

проистичу из формалних уговора о демилитаризацији, где су 

оптужени Уједињене Нације и Држава Холандија,2 уговорне 

стране. Пропуст да се процес демилитаризације Муслиманских 

оружаних снага у сребреничкој енклави уопште спроведе створио 

је кључни материјални предуслов који је Муслиманским снагама 

омогућио да наставе са борбеним припремама и дејствима. Та 

                                                
2 Холандија се фактички придружила споразуму о демилитариѕацији својом сагласношћу да од 

фебруара 1994 свој војни контингент стави на располагање УН и да се на тај начин ангажује у 

примењивању тог споразума на сребреничком подручју.   

http://www.srebrenica-project.org/
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борбена дејства су резултирала људским жртвама на које се ова 

тужба односи. 

 

[2] Била су потписана два уговора о демилитаризацији, који се по 

суштини мало разликују. Први уговор био је потписан међу 

зараћеним странама и у присуству представника УНПРОФОР-а 

17. априла 1993. године; други уговор, који се поред Сребренице 

односио и на демилитаризацију енклаве Жепа,  био је склопљен 

8. маја 1993. године. УН је том приликом заступао лично 

командант УНПРОФОР-а, генерал Моријон.  [Види Прилог III: 

Уговори о демилитаризацији, Резолуција 819 Савета 

безбедности УН и Протокол I Женевске конвенције који 

регулише штатус заштићених зона.] 

 

[3] У релевантном делу уговора о демилитаризацији од 17. 

априла 1993, а то је тачка 4, стоји: “Демилитаризација 

Сребренице биће изведена у року од 72 сата од пристизања 

јединице УНПРОФОР-а у Сребреницу (1100 часова 18. априла  

1993, уколико стигну касније то ће се променити).  Сво 

наоружање, муниција, мине, експлозив, и борбена опрема у 

Сребреници (са изузтеком лекова) биће предато УНПРОФОР-у 

под надзором тројице официра са обе стране, док ће контролу  

обављати УНПРОФОР. Са изузетком УНПРОФОР-а, наоружани 

појединци или јединице након завршетка процеса 

демилитаризације неће остати у граду.  Одговорност за процес 

демилитаризације лежи на УНПРОФОР-у.” 
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[4] Ова одредба је, између осталог, значајна зато што по њој УН, 

преко својих оружаних снага, изричито примају на себе 

одговорност за спровођење процеса демилитаризације. 

 

[5] Уговором о демилитаризацији од 8. маја 1993, који се својим 

дејством проширује и на оближњу енклаву Жепу, одређује се 

[тачка 3] да ће се све “војне или паравојне јединице морати или 

повући из демилитаризоване зоне или предати наоружање;” да 

ће “УНПРОФОР…узети предато оружје и муницију под надзор” 

[тачка 4]; положај УНПРОФОР-а се дефинише тако да ће он 

“контролисати демилитаризовану зону како би се омогућило 

спровођење овог споразума и јединице УНПРОФОР-а које ће 

имати снагу да контролишу демилитаризовано подручје биће 

присутне у демилитаризованој зони док се уговорне стране не 

договоре другачије” [тачка 5]; даље, нико “изузев припадника 

УНПРОФОР-а неће имати право да поседује било какво оружје, 

муницију или експлозив. Оружје, муниција или експлозив у 

њиховом поседовању биће одузето од стране УНПРОФОР-а. 

Борбеним лицима неће бити дозвољен улазак у 

демилитаризовану зону” [тачка 5]; најзад, “на почетку процеса 

демилитаризације цивилна полиција УН-а надгледаће 

одржавање реда и закона у демилитаризованој зони” [тачка 7].  

 

[6] Овај нови уговор [може се предпоставити да је он био 

постигнут на инсистирање српске стране, незадовољне услед 

практичног фијаска оног предходног од 17. априла 1993, када је 

представницима УН на терену из централе у Њујорку било 
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саветовано да не претерују у својим настојањима да пронађу и 

заплене Муслиманско наоружање у Сребреници] садржи 

неколико нових и интересантних елемената. Пре свега, “војним 

или паравојним” јединицама у енклави даје се избор, или да 

предају оружје снагама УН или да се сасвим повуку, дакле овим 

споразумом се најављује 0 [нулта] толеранција за постојање било 

каквих војних формација у Сребреници, осим припадника УН. 

Затим, снагама УН се препушта “контролисање” 

демилитаризоване зоне “како би се омогућило спровођење овог 

споразума,” дакле и саме одредбе о демилитаризацији, што 

након прикупљања оружја надаље значи да снаге УН 

наоружаним лицима више неће дозвољавати улаз у зону. Најзад, 

“цивилна полиција УН” преузима надзор над одржавањем реда и 

закона у демилитаризованој зони, што имплицитно значи да ће 

УН бити одговорне [а] за безбедност свих грађана унутар зоне, и 

[б] да неће допустити организовање унутар зоне нити извођење 

дејстава из ње који би били противни начелима реда и закона. 

Логично је ово протумачити тако, да се забрањује у зони 

Сребренице свако планирање или извођење напада чији би циљ 

или последица било убијање неборбених лица по околним 

насељима. 

 

[7] Проширење овог споразума у односу на предходни, што 

тужиоци посебно желе да истакну, односи се на прецизније 

дефинисану надзорну улогу и на додатне ингеренције које су 

пренете на снаге УН у односу на реализацију постављених 

циљева. Лично присуство команданта снага УН у Сарајеву, 
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генерала Моријон-а, наглашава озбиљност овог споразума и 

подвлачи обавезујући карактер одговорности коју су УН том 

приликом на себе биле преузеле. 

 

[8] Тачност ових закључака потврдио је и сам ген. Моријон када 

је сведочио пред Међународним кривичним трибуналом за 

бившу Југославију у предмету Слободана Милошевића, 12. 

фебруара 2004. године: “Споразум је предвиђао да су сви они, 

који нису били спремни да положе оружје, били дужни да 

напусте енклаву…” 3 

 

[9] Без обзира на језичке расправе о томе шта заправо треба да 

значи енглеска фраза “safe zone,” и како би било најадекватније 

превести је на српско-хрватски језик,4 остаје неспорна чињеница 

да је Савет безбедности УН резолуцијом 824 од 6. маја 1993. 

године ту “безбедну зону” прогласио “демилитаризованом,” одн. 

прихватио је концепт да унутар ње треба прикупити сво оружје и 

војну опрему у поседу Муслиманских снага за узврат за обуставу 

војних дејстава са српске стране. Реч “safe”, или “безбедан,” може 

бити предмет разних тумачења, али појам “демилитаризација” је 

кристално јасан, а у случају било какве сумње, тачка 4. споразума 

од 17. априла 1993, и тачке 3, 4, 5 и 7 споразума од 8. маја 1993, ту 

недоумицу дефинитвно отклањају. 

  Како је ишао процес “демилитаризације” може се видети из 

низа извештаја команде Муслиманских снага у Сребреници [у 

                                                
3 ICTY, Prosecutor v. Milosevic, страна 2045, редови 22-24. 
4 Наводне тешкоће око тог превода описује аналитичар Чак Судетић [Chuck Sudetic] у својој књизи   

“Blood and Revenge,” Стр. 290. 
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првој фази под називом 8. Оперативна група, а од 24. октобра 

1994, 28. дивизија] својим предпостављенима у Тузли и Сарајеву, 

и обратно. На пример, врло је индикативан следећи извештај 

штаба оружаних снага Сребренице актом број 35/93 од 

28.07.1993. године  команди 2. Корпуса у Тузли. Ту се виша 

команда извештава да у јулу 1993, дакле већ под условима 

заштићене и “демилитаризоване” зоне, у оквиру оперативне 

групе у Сребреници постоје:  

 

- бригада Поточари са три батаљона,  

- бригада Сућеска са три батаљона,  

- бригада Крагљивода са три батаљона,  

- набројано је 5 самосталних батаљона и самосталне јединице 

родова и служби.  

 

Такође наредбом команданта ОС Сребреница број 124/92 од 

08.12.1993. године извршено је постављење команданата 

јединица.  Како је постојање тих врло озбиљних и прописно 

организованих војних формација могло измаћи пажњи УН 

контингента који је био размештен у безбедној зони управо зато 

да би онемогућио да се тако нешто догоди? 

 

[10] Како је време текло, ако погледамо расположиву 

документацију Муслиманске команде, постаје очигледно да је 

противно потписаним споразумима, и у пркос присуству снага 

УН у енклави, прво канадског па затим холандског батаљона, 
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степен организованости и борбене приправности илегалних 

Муслиманских снага непрестано растао.  

  Дана 08.02.1994. године Општински секретаријат народне 

одбране Сребреница  упутио је акт број 03-2/94 Окружном 

секретаријату одбране Тузла, дакле у седиште II Корпуса Армије 

БиХ, у којем извештава о стању распоређеног људства, возила и 

стоке у јануару 1994. године: 

 

- У Оружаним снагама (Армија и МУП) ангажовано је 5.271 

војни обвезник 

- У радну обавезу је распоређено 1.221 војни обвезник 

- У Цивилну заштиту је распоређено 939 војних обвезника 

- За потребе Оружаних снага ангажовано је 28 моторних 

возила и 174 коња (товарна грла) 

- Неангажованих (нераспоређених) је 3.247 војних обвезника, а 

међу тим бројем су и рањеници и инвалиди. 

Команда 8. ОГ Сребреница  12.02.1994. године упутила је 

команди 2 Корпуса у Тузли табеларни "Преглед попуне и 

губитака у људству јединица 8. ОГ са стањем на дан 15.02.1994. 

године"5.   

Из овог акта се види да су јединице 8. ОГ "Сребреница" 

попуњене са 98,8% или да је од формацијом предвиђених 5.193 

попуњено 5.133 места.    

Команда 2. корпуса је упутила наређење команди 8. ОГ 

Сребреница број 02/2-356-1 дана 12.02.1994. године под називом: 

                                                
5 Акт команде 8.ОГ "Сребреница", 42/94 od 12.02.1994. године. 
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"План активности и мјере на унапређењу борбене готовости, 

Наређење".  

У преамбули наређења стоји: "На основу реферисања 

Команди ОГ-а о стању борбене готовости и плана Команде 2. 

корпуса о отклањању уочених недостатака по елементима 

борбене готовости 2. Корпуса, а у циљу подизања и јачања укупне 

борбене готовости 2. Корпуса, Наређујем",  

 

  "1. Што прије завршити преформирање јединица...",  

  

  "6. Све јединице ће доставити приједлог о унапређењу 

старјешина."  

 

  "10. Преко окружног и општинских секретаријата 

вршити попуну јединица до пуне РФ," и  

 

  "11. Сагледати стање и приступити борбеном 

извјештавању по најновијем наређењу СВК." 

 

 [11] Поставља се логично питање: о каквом преформирању 

јединица и о каквом борбеном извештавању је овде смело бити 

речи, када у том периоду и на том подручју нису биле дозвољене 

никакве војне формације било које врсте осим оних које су 

припадале УН, а најмање оне које би биле опремљене за 

извођење борбених дејстава? Као да је хтео да нагласи фарсу 

“демилитаризације,” командант Муслиманских снага у 

Сребреници, Насер Орић, актом број 130-29-25/94 од 04.06.1994. 
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године извештава команду 2. корпуса (Орган за попуну и 

персоналне послове) по следећем: "У вези Ваше Наредбе 

Стр.пв.број 03/96-53 од 14.03.1994. године, достављамо Вам 

податке о попуни јединица ОГ. Подаци су приказани у обрасцу 

РП-1 са свим промјенама".  

Попуњеност 8.ОГ по овом извештају је следећа: официра 

429, подофицира 562 и војника 4.535, што је укупно 5.526 

припадника 8.ОГ Сребреница на дан 04.06.1994. године. 

Неопходно је запазити да се бројно стање 8. ОГ 

"Сребреница" константно повећава, скоро сваког месеца за око 

100 нових припадника. Тако је дана 12.02.1994. у јединицама 8. 

ОГ "Сребреница" укупно 5.133 припадника, дана 09.03.1994. је 

укупно 5.254 припадника и дана 04.06.1994. године број 

припадника 8. ОГ "Сребреница" је 5.526. Ово повећање се дешава 

у време када је енклава Сребреница наводно 

"демилитаризована", уз пуно и несметано присуство снага 

Уједињених нација.   

 

[12] Обзиром на професионалну формацијску организованост 

Муслиманских јединица у Сребреници могло би се са 

сигурношћу рећи да оне нису биле предодређене да ту остану као 

пасивни и ненаоружани посматрачи. Од тих војних снага не само 

да у априлу и мају 1993 није било захтевано, као што је по 

наведеним споразумима било предвиђено, да своје наоружање  

предају  Уједињеним нацијама,  већ су, разним каналима, оне 

стално  биле опскрбљиване новим залихама војне опреме. Тиме 

што Уједињене Нације и  њени сурогати на терену, у овом случају 
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Држава Холандија преко свога батаљона, нису реаговале да тај  

дотур спрече и да сво то наоружање, како од раније тако и 

новоприспело, конфискују, оптужени су тешко прекршили 

постигнути споразум и они морају сносити одговорност за 

последице које из тога проистичу. 

  Следећи пример захтева који је команда Муслиманских 

снага у Сребреници 26.07.1994 проследила команданту Штаба 

Врховне команде, члану Ратног председништва Сребреница у 

Сарајеву, Ефендић Мурату и команданту 2. корпуса у Тузли, 

упечатљиво говори о опсегу тог снабдевања и о димензијама 

пропуста оптужених да испоштују своје свечано преузете обавезе:  

 

“У вези са обављеним разговором са чланом РП општине 

Сребреница 21.07.1994. године достављамо вам потребе 

неопходних материјално техничких средстава и молимо Вас да 

иста обезбједите и доставите на слободну територију 

општине Сребреница и то:  

 

а) Пушака,пушкомитраљеза и итраљеза......................4.000 ком 

б) Одговарајућа муниција за горе наведено наоружање 

ц) Минобацача 60мм................................................................60 ком 

д) Минобацача 82мм............................................................... 36 ком 

е) Бестрзајних топова  82мм................................................20 ком 

ж) Одговарајућу количину и врсту муниције за наведена 

оружја 

г) Артиљеријских оруђа: хаубица, МБ 120мм и других у 

одговарајућој количини 
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х) Муниција за поштојеће наоружање: 

- Метак 7,62мм за АП, ПАП и ПМ...................................500000 

ком 

- Метак 7,9мм зап у и ПМ................................................300000 

ком 

- Метак 7,62мм за митр, М-84..........................................100000 

ком 

- Метак 9 мм дуги.................................................................5000 ком 

- Метак 12,7мм за ПАМ...................................................100000 ком 

- Метак 20 мм за пат 20/3.............................................100000 ком 

- Метак за пат 20/4........................................................100000 ком 

- Мина за МБ 60мм..........................................................   10000 ком 

- Мина за МБ 82мм............................................................ 10000 ком 

- Метак 76мм за топ Б-1....................................................3000 ком 

- РБР “ЗОЉА”........................................................................5000 ком 

- РБР “ОСА” Са пуњењем.......................................................100 ком 

- Ручни бацач..........................................................................100 ком 

- Мина за РБ..........................................................................1000 ком 

 

Молимо вас да наведена средства обезбједите као и дотур до 

слободне територије општине Сребреница и да нас о томе 

обавијестите. 

 

До коначне побједе, 

        К О М А Н Д А Н Т 

        Орић Насер" 
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  Исти командант, Насер Орић, 03.11.1994 упутио је 

начелнику штаба Армије БиХ, генералу Хаџихасановићу, 

извештај под бројем 01/130-204 где стоји:  

 

“Веза Ваш акт број: 02-1/1347-1 

У вези Вашег акта број 02-1/1347-1 од 01.11.1994. године 

обавештавамо вас да и ми интензивно радимо на припреми 

предстојеће операције. Раније смо вам доставили нашу замисао 

извршења задатка.... Ради потпуније реализације и 

упознавања са нашим могућностима предстојећег задатка 

овластио сам и одлучио да поново упутим Суљић Касима вама 

који ће вас усмено и детаљно упознати са нашим 

могућностима и намјерама.“  

 Какве је „задатке“ могла да планира једна војна јединица 

која формално није имала право ни да постоји, а још мање да 

располаже материјалним средствима за извршавање војних 

задатака? Против кога су ти „задаци“ били планирани, док су 

снаге УН и Холандије, које су по споразуму требале да врше 

контролу над територијом енклаве и да гарантују њену 

демилитаризацију, гледале у неком другом правцу?  

 

[13] Низ  извештаја и наређења илуструје потпуни презир 

Муслиманског руководства у Сребреници за контролни режим 

који је у Сребреници требало да буде успостављен у складу са 

споразумима који су анализирани у тачкама 2—8 овог одељка. 

Довољно је размотрити садржај редовног “Извештаја за месец 

октобар 1994 о стању борбеног морала”, који је помоћник 
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команданта 8. ОГ за морал, капетан Нијаз Машић, 7. новембра 

1994 упутио команди 2. Корпуса у Тузли под бројем 13-28-169/94. 

Ту стоји да „постоји велика жеља припадника 8. ОГ да 

учествују у борбеним дејствима на ослобађању 

територијалног простора који раздваја слободну територију 

Сребренице од слободне територије округа Тузла. У ту сврху 

извршена су сва потребна извиђања непријатеља. Извршен је 

одабир људства за извршење борбених дејстава и психо-

физичка припрема.“  Јасно је да се овде ради о извођењу 

борбених операција изван територије сребреничке енклаве и да 

то само може да значи да ће те операције бити усмерене на 

околну територију под контролом српске стране и против 

становништва које на тој територији живи. 

 

[14] Али из тога следи још један закључак, који је врло 

отежавајући по оптужене у овом предмету: Муслиманске снаге у 

Сребреници имају своје место и улогу у склопу стратегијског 

планирања врховне команде Армије БиХ. Из наведене 

документације види се да су те борбене радње биле планиране и 

извођене без ометања од стране УН и холандског батаљона, који 

су ту били дислоцирани управо зато да би те појаве спречили. Без 

обзира радило се ту о нехату оптужених у испуњавању њихових 

обавеза или о прећутној сагласности и стратегијском садејству 

једној страни у сукобу на штету друге, закључак је исти: 

оптужени сносе одговорност за последице свога нечињења. У 

конкретној ситуацији, то нечињење своди се на омогућавање 

Муслиманској страни да смртно угрози невино и неборбено 
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српско становништво у околини Сребренице, које је стајало на 

путу извођења тих “борбених дејстава.” 

 

[15] Књига Ибрана Мустафића, муслиманског политичара и 

функционера странке СДА у Сребреници пред рат и за време 

сукоба, “Планирани хаос,”6 пружа додатне информације на ову 

тему и сведочењем очевица учвршћује закључак да оптужени 

нису предузимали ништа у циљу разоружавања Муслиманских 

снага у енклави и спровођења договорене демилитаризације. 

Тако Мустафић на Стр. 342 каже да је управо у периоду доласка 

холандског батаљона Муслиманска војска у Сребреници почела 

да се претвара у озбиљну и добро организовану формацију. Даље, 

на Стр. 346, Мустафић помиње по њему чудно копање траншеја 

средином 1995 године, нешто што није било потребно у једној 

демилитаризованој зони, али што је он протумачио као знак да 

се припремају неке операције. “За вријеме рата,” каже 

Мустафић, “нико није копао траншеје, чак су и  ровови били 

ријеткост, наједном копање траншеја око целе заштићене 

зоне. Шта сад то треба да значи? На копање је тјерано и 

штаро и младо.  Занимљиво, ни Холанђани се нису бунили. 

После првих излазака на линију наше војске и њиховог 

противљења, све су више постајали либералнији, тако да су 

само посматрали копање траншеја.” Мустафић пасивност 

Холанђана тумачи овако: “Очито, једва су чекали да дио 

одговорности скину са себе и комплетну заштиту Сребренице 

препусте нама.” 

                                                
6 Ибран Мустафић: Планирани хаос, 1990-1996 [Издање: Мајке Сребренице и Подриња, 2008] 
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[16] Ове активности, које су биле веома чудне за једну 

“демилитаризовану зону,” а које су се, по Мустафићу, одвијале 

под будним оком припадника холандског батаљона, 

кулминирале су тако што су “некако баш у то вријеме…почели 

да у Сребреницу долијећу хеликоптери. Сви летови су били 

према Жепи, а неке наше јединице су после тога одлазиле у 

Жепу и до Сребренице пјешке доносиле разне артикле, 

униформе и оружје.” [Стр. 349]. 

 

[17] Очигледно је да се активности које у својој књизи описује 

“инсајдер” Мустафић, а за кога би се могло рећи да као Муслиман 

и члан владајуће странке Алије Изербеговића, СДА, сведочи 

против интереса па стога заслужује повећани кредибилитет, не 

могу уклопити у концепт демилитаризоване зоне под надзором и 

контролом Уједињених Нација, одн. Државе Холандије која је 

преко својих снага у том периоду спроводила тај надзор и 

контролу у име УН. Бројна изворна документација 

Муслиманских војних снага, на која се тужиоци позивају супра у 

овом одељку, такође су неускладива са предпоставком да су 

Муслиманске снаге у Сребреници биле разоружане и да је 

стварно постојала “демилитаризована зона” под надзором и 

контролом оптужених, као што су обавезе из наведених 

споразума то њима налагале. На основу свега тога, морао би се 

извући следећи закључак: од 18 априла 1993 па до краја јуна 

1995, Сребреница није била демилитаризована, Муслиманске 

војне формације је нису напустиле, њихово оружје оптужени не 
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само да нису одузели и нису га ставили под своју контролу, већ су 

временом установили такав образац пасивног понашања и 

заузели такав став неинтервенисања, да су тиме Муслиманску 

страну подстакли да своје знаге у заштићеној зони реорганизује и 

опреми за још шири спектар борбених дејстава и стратегијских 

намена. Непосредне жртве таквог понашања оптужених били су 

српски и други грађани немуслимани, који су страдали од 

припадника тако наоружаних и благонаклоношћу оптужених 

осокољених Муслиманских формација.  

 

Б. Знање оптужених о последицама 

неиспуњавања преузетих обавеза 

 

[1] Да су се оптужени и њихови спонзори потрудили да одржавају 

равнотежу у својим односима са зараћеним етничким 

заједницама у Босни и Херцеговини, њихов правни и морални 

положај би данас био неупоредиво повољнији. Али уместо да  

сукобљеним странама у Босни и Херцеговини понуде услуге 

поштених и непристрасних посредника и миротвораца, они су 

лицемерно осуђивали једну страну, док су перфидно превиђали и 

правдали злочине друге. Неоснованост и штетност таквог 

приступа политичких структура УН и Холандије, као и других 

водећих земаља које су се током рата у БХ самозвано 

представљале као “међународна заједница,” приметио је генерал 

Сатиш Намбијар, који је на почетку сукоба командовао снагама 

УНПРОФОР-а: 
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"Portraying the Serbs as evil and everybody else as good was not only counter-productive but also 

dishonest. According to my experience, all sides were guilty but only the Serbs would admit that 

they were no angels, while the others would insist that they were. With 28.000  forces under me 

and with constant contacts with UNHCR and the International Red Cross officials, we did not 

witness any genocide beyond killings and massacres on all sides that are typical of such conflict 

conditions” 7 

 Треба напоменути да је генерал Намбијар само први из 

низа војних команданата УНПРОФОР-а, који је на основу својих 

искустава на терену склопио објективну слику о актерима у 

сукобу. У том низу, многи су,  као генерал Мајкл Роуз, генерал 

Луис Макензи, па и сам  генерал Филип Моријон, ступали на 

дужност под видним утицајем претежно антисрпске медијске и 

политичке кампање која је обележавала предигру и цео период  

трајања ратног сукоба, да би затим под неодољивим утиском 

емпиричких чињеница и сазнања постепено усвајали 

непристрасније становиште. То је вероватно био главни разлог 

зашто су их њихови политички шефови као неподобне једног за 

другим смењивали. 

 

[2] Генерал Филип Моријон, који је био командант снага 

УНПРОФОР-а у критичном периоду 1993 године када је 

заштићена зона била успостављена, типичан је представник ове 

врсте амбивалентности.8 Он је врло добро познавао прави 

карактер Муслиманског команданта у Сребреници, Насера 

                                                
7 Наведено у сведочењу генерала Моријона, Prosecutor v. Milosevic, 12 фебруар 2004, Стр. 32042, 

редови11-18. 
8 Вреди напоменути да је својом  театралном  медисјком представом  у Сребреници у пролеће 1993. 

Моријон био главни покретач политичког процеса који се у априлу те године завршио усвајањем  у 

Савету безбедности резолуције којом је Сребреница била проглашена заштићеном  зоном.   
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Орића, и он није имао никаквих илузија у погледу Орићевог 

потенцијала да почини најгнуснија зверства: 

 

“I think you will find this in other testimony, not just mine. Naser Oric was a warlord who reigned 

by terror in his area and over the population itself. I think that he realised that those were the 

rules of this horrific war, that he could not allow himself to take prisoners. According to my 

recollection, he didn't even look for an excuse. It was simply a statement: One can't be bothered 

with prisoners.”9 

 

“I wasn't surprised when the Serbs took me to a village to show me the evacuation of the bodies of 

the inhabitants that had been thrown into a hole, a village close to Bratunac. And this made me 

understand the degree to which this infernal situation of blood and vengeance……  led to a 

situation when I personally feared that the worst would happen if the Serbs of Bosnia managed to 

enter the enclaves and Srebrenica.”10 

 

 По мишљењу генерала Моријона, чија компетентност не 

подлеже сумњи, зверства која су починиле Муслиманске снаге из 

Сребренице под командом Насера Орића била су управо тај 

фактор који је, барем на регионалном нивоу,  покренуо циклус 

неутољиве мржње што је у јулу 1995 године кулминирало 

покољем Муслиманских заробљеника: 

 

“I feared that the Serbs, the local Serbs, the Serbs of Bratunac, these militiamen, they wanted to 

take their revenge for everything that they attributed to Naser Oric. It wasn't just Naser Oric that 

they wanted to… take their revenge on, they wanted to avenge their dead on Orthodox Christmas. 

They were in this hellish circle of revenge. It was more than revenge that animated them all. Not 

only the men. The women, the entire population was imbued with this … [I]t was pure 

hatred…[S]uch hatred cannot be worse than it is towards neighbours and brothers.”11  

 На питање судије Робинсона, да ли сматра да је масакр 

Муслиманских заробљеника у јулу 1995 било непосредна 
                                                
9 Ibid., Стр. 31966, редови 5-10. 
10 Ibid., Стр. 31966, редови 12-19. 
11 Ibid., Стр. 31975, редови 8-18.  
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реакција на све оно што је претходних година Насер Орић радио 

Србима, генерал Моријон је одговорио: 

 

“Yes, Your Honour. I am convinced of that. This doesn't mean to pardon or diminish the 

responsibility of the people who committed that crime, but I am convinced of that, yes.”12 

 

 Моријон је током свог сведочења пред Хашким трибуналом 

потврдио одговор који је био дао члану француског парламента, 

Пјеру Бранеу, о томе како је 1995 године дошло до масакра у 

Сребреници: 

"Accumulated hatred. There were heads that rolled. There were terrible 

massacres committed by the forces of Naser Oric in all the surrounding villages. 

And when I went to Bratunac at the time when I intervened, I felt that."13  

Моријон у продужетку наводи да му је Орић у личном 

контакту признавао да убија Србе14, са образложењем да су то 

“правила игре и да  у овој врсти герилског ратовања нема 

заробљеника.”15 

 Упитан, да ли може потврдити став из параграфа 3. своје 

изјаве дате Међународном трибуналу у Хагу, да му се “чинило да 

је он [Орић] извршавао политичка наређења која је добијао из 

Председништва,”16 Моријон је то без колебања учинио: 

                                                
12 Ibid., Стр. 31975, редови 22-25. 
13 Ibid., Стр. 32031-2, редови 22-1.  
14 Ibid., Стр. 32044, редови 5-9. 
15 Ibid., Стр. 32044, редови 17-20. 
16 Ibid., Стр. 32044, редови 23-24.  



© Srebrenica Historical Project 2009 
 

34 

“Yes… Naser Oric obeyed. He was head of a band. He was waging guerilla war in the enclave, but 

he himself considered himself to be a combatant in the service of the Presidency.”17 

 Овде не би било сувишно појаснити какво је то 

“Председништво,” чија су упутства, по сазнањима генерала 

Моријона, Насер Орић и Муслиманске војне снаге у Сребреници 

спроводили на терену на начин који је Моријон описао. То је 

сарајевска “влада” Алије Изетбеговића, која је у том периоду 

уживала међународно признање без обзира на крваве руке 

њених представника на терену, са којом је генерал Моријон по 

функцији свога положаја морао званично да општи, и са којом су 

оптужени и њихови међународни спонзори током рата у БХ 

одржавали односе који су најчешће били срдачни, али никада 

мање него коректни. 

 

[3] Ако је потребан још један језиви пример стила “герилског 

ратовања” који су примењивали Насер Орић и његове снаге 

приликом напада које су вршили из Сребренице на околна 

српска насеља, овај ће свакако бити довољан.  

 У свом извештају, који је 16 фебруара 1994 године објавио 

Вашингтон Пост,  дописник Џон Помфрет преноси следеће 

утиске са сеансе са локалним сребреничким “господаром рата,” 

Насером Орићем: 

 

“Nasir Oric's war trophies don't line the wall of his comfortable apartment-- one of the 

few with electricity in this besieged Muslim enclave stuck in the forbidding mountains of 

eastern Bosnia. They're on a videocassette tape: burned Serb houses and headless Serb 

men, their bodies crumpled in a pathetic heap.  

                                                
17 Ibid., Стр. 32045 редови 1-4. 
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"We had to use cold weapons that night," Oric explains as scenes of dead men sliced by 

knives roll over his 21-inch Sony. "This is the house of a Serb named Ratso," he offers as 

the camera cuts to a burned-out ruin. "He killed two of my men, so we torched it. Tough 

luck."18 

  

Приликом ове посете Орићу, Помфрета је пратио дописник 

канадског  Торонто Стар-а, Бил Шилер, који у свом извештају 

живописно допуњује утиске свог америчког колеге: 

 

“Oric is a fearsome man, and proud of it.  

I met him in January, 1994, in his own home in Serb-surrounded Srebrenica.  

On a cold and snowy night, I sat in his living room watching a shocking video version of 

what might have been called Nasir Oric's Greatest Hits.  

There were burning houses, dead bodies, severed heads, and people fleeing.  

Oric grinned throughout, admiring his handiwork.  

"We ambushed them," he said when a number of dead Serbs appeared on the screen.  

The next sequence of dead bodies had been done in by explosives: "We launched those 

guys to the moon," he boasted.  

When footage of a bullet-marked ghost town appeared without any visible bodies, Oric 

hastened to announce: "We killed 114 Serbs there."  

Later there were celebrations, with singers with wobbly voices chanting his praises.”19  

 

 Ове опсервације су погубне за оптужене зато што их 

лишавају сваке основе да би формулисали убедљив одговор на 

питање зашто су, противно својим изричитим обавезама, у 

заштићеној зони Сребреница, оружје свесно оставили у рукама  

Муслиманских  снага мада су знали да ће им тиме омогућити 

даље вођење рата и самим тим даље чињење нечувених 

                                                
18 John Pomfret, Washington Post, 12 фебруар 1994. 
19 Bill Schiller, Toronto Star, 16 јули 1995. 
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зверстава. Само на основу ових извештаја јасно је да су оптужени 

знали, или што је исто, имали су могућност да сазнају, сву 

тежину последица својих поступака. Тужиоци зато сматрају да је 

импутација одговорности за те последице оптуженима, УН и 

Држави Холандији, потпуно оправдана.   

 

[4] Чињенице о којима је горе била реч биле су толико 

флагрантне да је искључена могућност да су оне у време када се 

то догађало оптуженима биле непознате.  Извештај NIОD-а 

[Холандског института за ратна истраживања] пружа одличан 

сажетак ситуације у “заштићеној зони” УН у Сребреници и 

одговор на питање, чему је та зона стварно служила: 

"...the [Srebrenica] enclave increasingly acquired the status of a 
'protected area' for the ABiH, from which the ABiH could carry out hit 
and run operations against, often civilian, targets. These operations 
probably contributed to the fact that at the end of June the VRS was 
prepared to take no more, after which they decided to intervene: the 
VRS decided shortly after to capture the enclave. In this respect, the 
[illegal US sponsored] Black Flights to Tuzla and the sustained arms 
supplies to the ABiH in the eastern enclaves did perhaps contribute to 
the ultimate decision to attack the enclave. In this connection it is not 
surprising that Mladic and other Bosnian Serbs constantly 
complained about this, but usually received no response to their 
complaints..."20 

 
 

Ц. Запостављене српске жртве у периоду трајања 
заштићене зоне 
 
[1]   Пристрасни став међународних фактора који су се умешали у 

рат у Босни и Херцеговини, како оптужених који су деловали на 

                                                
20 Srebrenica - A Safe Area? Appendix II - Intelligence and the war in Bosnia 1992 – 1995: The role of the 

intelligence and security services, Chapter 4, Secret arms supplies and other covert actions 
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терену, тако и оних који су остајали у позадини да би одатле 

дириговали трагичним догађајима и медијски манипулисали 

перцепцијом сукоба, имао је једну врло значајну последицу. То је 

било формирање климе имунитета и недодирљивости која је 

штитила починиоце ратних злочина, уколико су они припадали 

Муслиманским формацијама. Та клима деловала је као 

подстицај за чињење нових злочина и  за одбацивање обавезе да 

се поштују норме које су налагали међународно ратно и 

хуманитарно право. У пракси, збирни ефекат здушне политичке 

подршке и некритичког медијског извештавања у односу на 

Муслиманску страну било је то да су се њени протагонисти 

осећали неспутани у својим поступцима, без обзира колико 

гнусни они били, јер нису имали  разлога да страхују да ће икада 

за то бити позвани на одговорност.   

 На тај начин—свесно и намерно, или не—западне структуре  

садејствовале су починиоцима злочина на Муслиманској страни. 

Али и више од тога.  Не кажњавањем, па чак и не укоревањем 

Муслиманске стране, оне су не-Муслиманске жртве избрисале и 

учиниле су их невидљивим, лишиле су их њиховог људског 

достојанства и обележја и свеле су та недужна људска бића на 

функцију девалвиране монете за политичко подкусуривање.  

Улога оптужених, која се у ту неславну схему нажалост 

беспрекорно уклапала, заслужује не само посебну моралну осуду 

већ и примерену правну санкцију. То је зато што су оптужени, 

Уједињене Нације и Држава Холандија, као сурогат УН на терену 

Сребренице у периоду 1994—1995, формално  требали да делују у 

складу са племенитом миротворачком мисијом која им је била 
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поверена Повељом УН и резолуцијама Савета безбедности. То 

значи да је њихов задатак био да се усред једног беспоштедног 

етничког сукоба понашају беспристрасно,  као гаранти вредности 

које се налазе изнад дневнополитичких и геостратешких 

интереса, а то је очување мира и поштовање интегритета људске 

личности без обзира на вероисповест или етничку припадност. 

Теза, да су се снаге УН и Државе Холандије налазиле на подручју 

Сребренице да би штитиле недужне припаднике само једне 

заједнице, и да се њихова кривица исцрпљује тиме што у јулу 

1995. године то нису учиниле, није само погрешна. Она 

представља чинично изругивање над основним начелима 

човечности и неопростиву толерантност према тешком 

прекршају признатих норми међународног права у односу на 

српско становништво, зато што те норме недвосмислено 

захтевају подједнак третман за све угрожене особе и за све жртве. 

 

[2] Барем једна од оптужених странака, Држава Холандија, у 

принципу прихватила је концепт одговорности за нечињење у 

погледу пружања заштите особама које су јој преко мандата УН 

биле поверене. То се догодило када је кабинет Холандије на челу 

са премијером 16. априла 2002. године21 поднео оставку,  након 

што је холандски Институт за ратна истраживања [НИОД] 

објавио своју опсежну студију о догађајима у и око Сребренице у 

јулу 1995, где се холандској влади импутира одговорност за 

недовољне напоре да се Муслиманско становништво Сребренице 

                                                
21 BBC News, 16 april 2003; http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1933144.stm  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1933144.stm
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заштити.22 На овај начин, оптужена Држава Холандија је 

очигледно ипак прихватила једно битно начело. То је следеће: из 

споразума којима је, преко УН, била успостављена заштићена и 

демилитаризована зона у Сребреници, а којима се Холандија 

придружила у фебруару 1994. када је пристала да ради 

спровођења тих споразума на терену у Сребреницу упути свој 

војни контингент,  проистиче правна обавеза заштите  повереног 

становништва. Mutatis mutandis, то исто начело протеже се и на 

српско становништво које се налазило са друге стране 

демаркационе линије [линије раздвајања] која је делила 

територију под Муслиманском од територије под српском 

контролом.  

 Такав закључак је имплицитан у самом услову да се мора 

спровести демилитаризација Муслиманске стране. Ако је 

Муслиманској страни оружје требало да буде одузето, то је зато 

што би то оружје могло бити [као што је до тада било] 

злоупотребљавано за вођење кампање масовног убиства и терора 

против српског становништва у околним насељима. Дакле, 

наоружана Муслиманска страна представљала је претњу коју је 

демилитаризацијом требало одклонити, а та претња била је 

уперена против околног српског живља. Не само из садржаја 

споразума којим је била успостављена заштићена 

демилитаризована зона, већ и на основу опште познатих 

околности на терену, било је јасно свима да је српска страна 

имала крупан разлог када је заузврат за обустављање војних 

                                                
22 Театралност те оставке види се из чињенице да је том истом кабинету већ следеци дан био 

обновљен мандат, супра. Али без обзира на моралну неозбиљност јавног геста, сам чин оставке 

једнак је прихватању политичке одговорности. 
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дејстава захтевала демилитаризацију. То је било у циљу заштите 

свога становништва у околини Сребренице а прихватање тог 

услова од стране оптужених било је једнако њиховом 

преузимању обавезе да се у Сребреници заштити не само 

Муслиманско, већ и околно српско становништво. Држава 

Холандија није испунила ту обавезу, као што је није испунила ни 

организација УН, у сарадњи са којом и у чије име је Држава 

Холандија у периоду који је релевантан за ову тужбу поступала 

на терену. 

 Да су политичке власти Државе Холандије имале правилну 

свест о својим правним и моралним обавезама, њима би било 

очигледно да се те обавезе простиру на сва људска бића на 

сребреничком подручју а не само на припаднике једне 

вероисповести или националности. Холандски кабинет, да је 

морално доследан, морао би поднети оставку сваки пут када се из 

тобожње “демилитаризоване” зоне изврши напад на неко српско 

село и покољ тамошњих житеља. Једини излаз, да холандска 

влада не буде у непрекидној кризи, било би употреба војне 

јединице на терену да се Муслиманска страна стави под контролу 

и разоружа, а да се напади, који су били вршени из заштићене 

зоне, одлучно спрече.   

 

[3] Учесталост и озбиљност тих напада из наводно 

“демилитаризоване” зоне Сребреница илуструје следећи 

докуменат Муслиманске стране: 

“Одјељењу за морал” команде 2. корпуса дана 30.06.1995. 

године заступник команданта 28 Дивизије, под бројем 04-114/95, 
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мајор Бећиревић  упутио је “Оперативни извјештај, Помоћ 

бораца Сребренице и Жепе А Р БиХ”. За овај извештај посебно је 

наглашено “Извјештај за интерно информисање”, и он гласи: 

 
“1. Борци 28. дивизије КоВ лоциране у енклавама Сребреница и Жепа, и ако 
опсједнути великим проблемима везаним за исхрану и обавезу чувања л/о 
слободне територије коју држе одлучили су да дају што већи допринос А Р 
БиХ у борби са агресором те су у ту сврху појачали своју дјелатност у дубини 
ПЗТ  од стране агресора. Приликом извиђања ПЗТ ИДГ 28. дивизије КоВ 
сусреле су се у више наврата са агресорским ИДГ и тих прилика отварале 
ватру. У овом извиђачком периоду постигнути су слиједећи резултати: 
 - ликвидирано је 13 четника 
 - заплијењена су 2 ПМ М-72 
 - заплијењено је 8 АП 
 - заплијењена су 2 пиштоља 
 - рањено је више десетина четника 
Наши губици у овим б/д били су 2 погинула и 3 рањена борца. 
 
2. У циљу спријечавања непријатељских снага да са подручја око 
Сребренице и Жепе не упућују додатне снаге на Сарајевско ратиште 
изведене су двије диверзије у близини Сребренице и то: 23.06.1995. године у 
мјесту Осмаће и 23.06.1995. године у мјесту Бијело Стијење код Копривна и 
те прилике постигнути су слиједећи резултати: 
 - ликвидирано је 7 четника 
 - заплијењен је 1 ПМ М72 
 - заплијењене су 2 АП 
 - заплијењен је 1 пиштољ 
 - уништено је у потпуности путничко возило “Комби”. 
На нашој страни нисмо имали никаквих губитака. 
 
3. У циљу одвраћања непријатељских снага од Сарајевског ратишта и 
њихово развлачење према Сребреници и Жепи дана 26.06.1995. године 
изведено је више успјешних диверзија у дубини ПЗТ под агресорском 
контролом од 20 - 40 км на подручју општина Хан Пијесак и Власеница на 
слиједећим локалитетима: 
 а) Насеље Вишњица и утврђење Бајте 
 б) Рејон Црне Ријеке (споменик код раскршћа) 
 ц) Рејон Црне Ријеке (Бојчино Брдо) 
 д) Објекат Врани камен 
У свим овим локалитетима успјешно је извршена диверзија искључиво на 
непријатељску живу силу и при том су постигнути слиједећи резултати: 
 - Ликвидирано је по нашим процјенама више од 40 четника, мада 
располажемо непровјереним подацима РИ да је агресор претрпио губитке 
од 71 војника. 
 - Заробљен је један непријатељски војник 
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 - Заплијењено је 6 АП 
 - Заплијењене су 2 радио-станице 
 - Заплијењен је 1 карабин 
 - Заплијењено је око 5000 метака 
 - Заплијењено је више десетина ситне и крупне стоке 
 
У нашељу Вишњица дошло се до већих колицина муниције али због 
преморености бораца није се могло више изнијети, али је иста уништена, 
као и сви важнији објекти које агресор може користити у ратне сврхе.” 
 
 

 Треба приметити да су наведени напади били изведени у 

јуну 1995 године, дакле непосредно пред операцију српских знага 

која се завршила заузимањем Сребренице и Жепе. Овај извештај 

сведочи не само о дешавањима на терену већ упечатљиво 

приказује и околности под којима се истрошило стрпљење 

српске стране. 

 

[4] Само 1995 године, Муслиманске снаге из Сребренице, које 

нико није ометао да се организују у јаку дивизијску формацију и 

чије наоружање нико није дирао, извеле су, између осталих, и 

следеће нападе или покушаје напада изван заштићене зоне: 

 

- Дана 08.02.1995. године Извиђачко-диверзантска група [у даљем тексту: 
ИДГ] 283. бригаде је при извиђању положаја ВРС упала у минско поље у 
рејону Криве калдрме и имала 2 рањена 
- У времену од 18.02. до 01.03.1995. године 7. чета из састава 285. бригаде 
извршила је запречавање и минирање пута Богодол - Стублић. 
- Дана 16.03.1995. године ИДГ из састава 285. бригаде имала је 2 рањена у 
рејону Стублића 
- Дана 09.04.1995. године ИДГ из састава 281. бригаде упала у минско поље 
у рејону села Пајићи, имала 2 рањена 
- Дана 10.04.1995. године ИДГ из састава 281. бригаде упала у минско поље у 
рејону Штедра, 1 погинуо 
- У периоду од 07.05. до 16.05.1995. године у патролирању “коридором 
Сребеница - Жепа”, ван “демилитаизованих зона” било је ангажовано 217 
припадника 283. бригаде. 
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- Дана 16.05.1995. године ИДГ из састава 285. бригаде у рејону Шадиков 
Чаир убила 2 припадника ВРС 
- Половином маја 1995. године група војника из састава 284. бригаде и 28. 
самосталног батаљона у рејону Лукић Поље код Милића (2 км од Милића) 
извршили пљачку 110 оваца 
- У периоду од 19-25.05.1995. године извиђачко-диверзантске јединице 28. 
дивизије посјеле објекте Шљивово и Борово брдо, ван “демилитаризованих 
зона” 
- Дана 27.05.1995. године ДИГ у рејону Рупово брдо ликвидирала 5 војника 
ВРС и заплијенила 1 ПМ М72, 1 АП и 1 пиштољ 
- Дана 29.05.1995. године у рејону Подравање 2 муслиманска војника упала 
у минско поље и рањена 
- Дана 29.05.1995. године испред пункта УН у Зеленом Јадру ИДГ 28. 
дивизије убила 2 припадника ВРС 
- Дана 31.05.1995. године извиђачка патрола ВРС ранила два припадника 
282.  блбр код места Опрес, ван енклаве Сребреница 
- Дана 31.05.1995. године код места Опрес ИДГ из 282.блбр убила два 
припадника ВРС у рејону Зеленог Јадра “испред осматрачнице УН” 
- Дана 01.06.1995. године у рејону Подравања ВРС убила 2 цивила, а 1 цивил 
је нестао 
- Дана 01.06.1995. године у рејону Подравања ВРС убила 1, а ранила 3 
припадника 285. бригаде 
- Од 05.-10.06.1995. године ИДГ 28. дивизије по наређењу мајора 
Бећиревића извиђала рејон Подравање - Крагљивода - Језеро 
- Дана 07.06.1995. године ИДГ отворила ватру на припаднике ВРС у рејону 
Јасеново, нису познати евентуални губици ВРС, а 1 муслимански војник 
рањен на повратку због уласка у минско поље 
- Дана 08.06.1995. године патрола МУП Сребреница упала у минско поље у 
рејону Јасенова, 1 погинуо и 3 рањена 
- Дана 10.06.1995. године група војника из 285. бригаде извршила пљачку 
стоке у ширем рејону Хан Пијеска 
- 11.06.1995. године група од 15-20 наоружаних војника и цивила прошла 
правцем Сребреница - Жепа - Кладањ  
 
- 12.06.1995. године група војника из Сребренице опљачкала стоку у рејону 
села Ђиле 
- 15.06.1995. године ИДГ 28. дивизије у рејону Жутица убила 2 припадника 
ВРС и заплијенила лично наоружање 
-  17.06.1995. године група од око 15 војника отишла правцем Сребреница - 
Жепа - Кладањ 
- половином јуна, неутврђених датума, три групе војника отишле правцем 
Сребреница - Жепа - Кладањ. Укупан број тих лица је 44. 
- 19.06.1995. године у рејону Зеленог Јадра уништен је један џип ВРС и 
вероватно убијено људство у њему 
- 19.06.1995. године 1 припадник ИДГ је рањен у рејону Зеленог Јадра при 
упаду у минско поље 
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- У периоду од 19. до 21.06. 1995. године ИДГ 28. дивизије јачине 5 војника  
извиђала комплетан рејон источно од енклаве Сребреница 
- У периоду од 20-25.06.1995. године ИДГ 28. дивизије јачине 5 војника 
извиђала комплетану дубину теиторије Републике Српске западно од 
енклаве Сребреница 
- Дана 22.06.1995. по наређењу мајора Бећиревића из Сребренице у Жепу 
упућени мајор Турсуновић, мајор Манџић и капетан Салиховић са 
комплетним саставима извиђачко - диверзантских водова 280., 281. и 284. 
бригаде, уз ИД десетине 28. самосталног батаљона и ИД десетину команде 
28. дивизије.  
- Дана 22.06.1995. године у рејону Хан Погледа на “коридору” Сребреница - 
Жепа - Кладањ, од стране ВРС осујећен покушај групе од око 20 војника да 
се пребаце за Кладањ. 
- 23.06.1995. године ИДГ 28. дивизије у рејону Крагљиводе уништила 
“комби” ВРС. О губицима ВРС се нема података. 
- 23.06.1995. године ИДГ 28. дивизије у рејону села Симићи убила 4 
припадника ВРС 
- 26.06.1995. године ИДГ 28. дивизије је напао, запалио и том приликом 
убио цивилно становништво села Вишњица. 
- Дана 27.06.1995. године 9 ИДГ су из рејона Жепе упућене на територију 
ван енклава Жепа и Сребреница. Убијено је око 40 припадника ВРС, више 
десетина рањено, 1 војник је заробљен. Заплењено 1 ПМ М53, 6 АП, 1 
карабин, 2 РсТ, 5000 метака и друга војна опрема. Муслиманске снаге 
имале 2 погинула и 6 рањених. 
- Дана 03.07.1995. године ИДГ 28. дивизије у заседи убила 4 припадника 
ВРС. 
 

 Из ових података јасно се виде опсег и интензитет војних 

активности које су потицале из зоне која се налазила под 

заштитом и гаранцијом демилитаризације снага УН, у том 

периоду конкретно Холандије.  

 

 [5] Преписка УНПРОФОР-а, конкретно холандског бригадира 

Ридерштата са Муслиманским командантима Насером Орићем и 

Расимом Делићем пружа непобитне доказе да су холандске војне 

власти, а самим тим и структуре УН чији су оне биле саставни 

део, врло добро знале да заштићена зона Сребренице није била 

демилитаризована, као што је споразум то налагао. Навешћемо 

две веома индикативне поруке у том смислу [Прилог III-2: 



© Srebrenica Historical Project 2009 
 

45 

Преписка холандског генерала Ридерштата са Орићем и 

Делићем.]  

 У писму упућеном Орићу 1. фебруара 1995 године, које се у 

целини може прочитати у прилогу, Ридерштат каже: 

“I should add that the subject of the enclave is always at the top of my 
priority list.We are fully aware that the demilitarization of the area has not 
been realized.”23 

 

 У писму упућеном Расиму Делићу, начелнику главног 

штаба Муслиманске Армије БиХ, Ридерштат му се обраћа 

овако:24 

 

 Холандски генерал из неког необјашњивог разлога према 

Делићу не користи императивни тон; он уместо тога смерно 

моли за ослобађање својих војника, а у  противном Муслиманској 

влади само предочава лош публицитет као могућу казну за 

безобразно понашање њене војске: 

  

                                                
23 ICTY document, EDS no. 01837510. 
24 ICTY document, EDS no. 01837512  
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На основу ове преписке, можемо извући неколико 

значајних закључака: 

 Прво, да су снаге УН и њихови највиши званичници, 

конкретно у лицу холандског генерала Ридерштата, били 

потпуно свесни да муслиманска војска постоји у Сребреници и да 

она фигурира у војном устројству као 8. Оперативна група, а да 

поводом те чињенице, која је по релевантним споразумима била 

неприхватљива, они нису предузели ништа;   

Друго, да они такође нису предузели ништа да се до краја 

испоштује Споразум о демилитаризацији. На тај начин они су, 

свесно или не, изложили мародерским нападима не само околно 

српско становништво, већ су и сопствене снаге УН у Сребреници 

ставили у положај таоца. То управо јесте предмет писма Делићу,  

где му се Ридерштат жали да су снаге под командом Орића из 

„демилитаризоване“ Сребренице извршиле заробљавање 

деведест деветорице војника из холандског батаљона; и 

Треће, без обзира на напетости, запрепашћује веома личан 

и пријатељски тон писама генерала Ридерштата упућених Орићу 

и Делићу, посебно Орићу, што се обзиром на околности наведене 

у самим писмима граничи са апсурдом. 

 

[6] Овде је неопходно поставити следеће логично питање: ако је 

код незаконите блокаде својих трупа, где је имао несумњиву 

обавезу да их енергично заштити, холандски генерал према 

Муслиманској страни реаговао млако, шта се онда од холандске 

војне јединице, или од снага УН у целини,  могло очекивати да 

предузму када су у питању биле њихове обавезе према другима, 
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конкретно да заштите српско становништво у околини 

Сребренице? 

 

[7] Предмет ове тужбе су српске жртве настале у периоду 

постојања заштићене и „демилитаризоване“ зоне од 17. априла 

1993 до краја јуна 1995.  Жртве настале у претходном периоду, а 

то значи од избијања сукоба у априлу 1992. па до успостављања 

заштићене и „демилитаризоване“ зоне биће третиране у 

посебном одељку. Оне не само да у моралном смислу нису ни 

мало мање битне, већ су и у правном погледу од великог значаја 

за утврђивање степена одговорности оптужених пошто је масакр 

околног српског становништва у том претходном периоду био 

довољно упозорење оптуженима шта ће се и даље дешавати у 

случају да они не разоружају Муслиманску војску у Сребреници. 

 Жртава има много више од броја појединаца који су се 

придружили овој тужби у настојању да обезбеде макар делић 

правде са своје погинуле миле и драге. Губици сваког од тужиоца 

биће наведени понаособ, њиховим сопственим речима из изјава 

које су они потписали: 

 

[1] Александар Божић, рођен 04.10.1975.године у Зворнику: 
Отац Остоја Божић био је инспектор МУП-а Републике Српске. 
Његов службени задатак био је очување добара у Зеленом Јадру. 
По налогу командира полиције Милана Богдановића тог кобног 
23.јуна 1995. године послата је смјена у Зелени Јадар како би 
одмијенили мог оца и људе који су ућествовали у заштити добара 
у Зеленом Јадру. По повратку из Зеленог Јадра, код мјеста 
Подосмаће, Бошњаци су направили засједу и пуцали на људе у 
комбију где је био и мој отац. Поред мог оца у комбију су били и 
полицајац Павловић Драгиша као службено лице и два радника 
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шумског газдинства “Дрина”. Пошто је комби након пуцњаве 
завршио у оближњем шанцу поред пута, Бошњаци су пришли и 
свакој жртви пуцали у главу, а мом оцу су узели и службени 
пиштољ који је носио са собом. 
 
[2] Гордана Зекић, рођена 27.09.1950. године у Братунцу: 17. 
априла 1992. године напустила сам Сребреницу из 
безбиједоносних разлога и заједно са дјецом отишла сам истог 
дана у Ниш. Мој муж није био у могућности да пође самном јер је 
морао да се стара о непокретној мајци. Муж је и сам био инвалид, 
јер је од цијеле лијеве шаке имао само палац. Због прекинутих 
телефонских веза нисам била у могућности да комуницирам са 
мужем . Једина могућност да нешто сазнам била је преко радио 
аматера и том приликом ми је јављено да су живи. Након тога 
нисам могла ништа сазнати о њима. У јуну 1993. године одлучила 
сам да контактирам Црвени крст у Нишу како бих сазнала нешто 
више о њима. 08. јула 1993. године добила сам одговор од 
Црвеног крста да је мој муж убијен а да је свекрва преминула. 
Мој муж није имао оружје, није учествовао у рату јер је био 
инвалид, нити се било коме замјерио у Сребреници, стога  ово 
убиство још више добија на свирепости. Једини закључак који 
могу да изведем на основу тога јесте да је мој муж убијен само 
зато што није био Бошњак. Муж и свекрва покопани су на 
градском гробљу у марту 1993. године, када су и убијени, у једну 
заједничку гробницу где је укупно било 5 особа. Ексхумација 
посмртних остатака обављена је 1995. године. Остаци су исте 
године пренети на православно гробље у Сребреници. Касније је 
утврђено да је убица мог мужа и свекрве Халиловић Емир који је 
био припадник војне полиције одведен у Тузлу на лечење , гдје је 
после извјесног времена и преминуо. 
 
[3] Милена Бибић, рођена 22. марта 1965. године у 
Сребреници: Првог априла 1992. године избјегла сам из Дугог 
Поља у Ваљево јер сам се плашила за своју и безбедност моје 
деце. У том периоду мој муж је остао у Сребреници, да би се 
касније преселио у Подравање а затим у Милиће. Током 1993. 
године вратила сам се у Братунац гдје сам живјела са свекром и 
свекрвом. 01. јануара 1994. године преселила сам се у Скелане где 
сам живјела са мужем. Муж је током тог периода био возач 
комбија и учествовао је са још неколико људи у очувању 
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фабричких постројења у Зеленом Јадру. Постројења која су се 
тамо налазила чувана су 24 сати дневно, тако да је мој муж имао 
дужност да довози и одвози људе који су чували постројења. 
Неки пут би се враћао исти дан кући а понекад би остао и по 
неколико дана у Зеленом Јадру. Последњи пут је дошао кући око 
20. јуна 1995. године и остао је неколико дана. 23. јуна 1995. 
године имао је обавезу да оде у Зелени Јадар и требао је да се 
исти дан врати кући. Пошто га није било цијелу ноћ могла сам 
претпоставити да се нешто лоше десило. Други дан су ме 
обавијестили да је убијен из засједе док је возио комби са још три 
особе које су биле са њим у комбију. На тијелу нисам могла да 
уочим повреде јер нисам ни видјела мужа до момента када је већ 
био у сандуку и тада сам уочила да има повреду на потиљку 
вјероватно нанету метком. 
 

[4] Милоје Грујчић, рођен 19.12.1971. године у мјесту 
Радошевици-Сребреница: Мој отац Живорад Грујчић рођен 
30.03.1950.године живио је у селу Лубниће, општина Сребреница 
све до напада на то село од стране Бошњака у мају 1992. године. 
Затим се после напада преселио у село Подравање где је и рањен 
у јуну 1992.године. У Подравању је остао до септембра 1992. 
године, да би се после тога преселио у Скелане где је остао до јуна 
1995. године. Пошто је био руководилац радне организације 
учествовао је у заштити добара у Зеленом Јадру. Свакодневно је 
путовао од Скелана до Зеленог Јадра. Тог 23. јуна 1995.године 
ишао је комбијем из Зеленог Јадра са још три човјека. Бошњаци 
су их сачекали и пуцали из засједе на комби. Када је комби 
завршио у шанцу исти су пришли и убацили неколико бомби у 
комби. Поред тога свакој жртви су пуцали у главу да би били 
сигурни да су их убили. Поред повреда од метка које су се могле 
уочити на глави и на тијелу мог оца уочене су бројне повреде на 
ногама и другим дијеловима тијела направљене вјероватно од 
стране гелера након убацивања бомби у комби. 
 

[5] Милојка Бибић, рођена 11.12.1968. године у  Подравању: 
Како се рат ширио по цијелом региону већина људи углавном 
жене и дјеца  напустили су село и отишли у Србију. Моје село 
било је удаљено 6-7 км од линије фронта. Иако су у непосредној 
близини била и бошњачка села, ја нисам страховала за 
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безбиједност јер нисам вјеровала да би ме моје комшије 
Бошњаци могли убити. Живјела сам са оцем, мајком и два 
старија брата. Поред нас у селу је било још око 80 људи. Мој отац 
и браћа као и други људи из села ноћу су остајали на путу како би 
спријечили да неко не нападне село. У том  периоду ништа није 
указивало да би се напад од стране Бошњака могао догодити, 
међутим 24. септембра 1992. године напад се ипак догодио. 
Напад је био смишљен и унапријед организован и започео је 
рано, негдје око 8 часова ујутро. Ја сам у том тренутку била са 
мајком у кући и нисам знала гдје су отац и браћа. Могла сам чути 
непрестану пуцњаву из доста праваца. Када се пуцњава мало 
стишала пошла сам да тражим оца и браћу. Недалеко од куће на 
неких 60 метара нашла сам старијег брата који је био убијен. 
Руке су му биле поломљене на неколико мјеста, а глава смрскана. 
Недалеко од тог мјеста нашла сам и млађег брата који је био 
рањен и имао је прострелну рану кроз кукове. Уз помоћ неких 
људи ставили смо га на трактор и одвезли до школе.Ту су брата и 
мајку ставили на транспортер, а ја сам са још неколико особа 
кренула да бјежим кроз шуму. Ту ноћ сам преспавала у шуми. 
Други дан преузела нас је команда из Милића гдје смо и 
одведени. Касније сам сазнала да је и мајка убијена на 
транспортеру као и рањени брат. После 55 дана нађена је 
одсјечена глава мог брата као и тијело моје мајке у мјесту 
Јашици, око 50-60 метара од школе. Тог дана у селу су убијене 53 
особе. Тог злослутног дана ја сам изгубила два брата, старији 
брат Маринковић Милован рођен 1955. г, млађи брат 
Маринковић Раде рођен 1961. г, отац Маринковић Милош рођен 
1935. г. и мајка Маринковић Дикосава рођена 1937. године. За 
оца никада нисам ништа чула и ни данас не знам гдје је покопан. 
Бошњачке снаге које су напале село биле су састављене претежно 
од локалног становништва. Данас је јасно да је њихов циљ био да 
етнички очисте село јер су убили сваког ко им се нашао на путу 
без обзира на пол и године. Да су успјели у томе говори у прилог 
и чињеница да у селу живи само неколико породица и да је село 
скоро празно, без наде у неку будућност. 
 

[6] Новак Балчаковић, рођен 13.01.1972. године у мјесту 
Брежани, општина Сребреница: Мој отац Балчаковић Станиша 
рођен 1940. године а убијен је 07.09.1993. године на путу између 
Скелана и Крнића. Мјесто злочина се налази 10-12 км од 
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Скелана. Моја породица је живјела у Брежанима све до 30. јуна 
1992. године, када смо морали напустити село због напада 
бошњачких снага. У августу 1992. године мој отац се преселио у 
Скелане гдје је имао обавезу да заштити виталније објекте у том 
мјесту. Он није учесвовао у ратним дешавањима и није ишао на 
линију разграничења него је као што сам рекао био задужен да 
буде у Скеланима. Због врло тешке ситуације у којој смо се 
налазили отац је са још једним млађим човјеком Голић 
Првославом у раним јутарњим часовима кренуо са воловима и 
запрежним колима ка Крнићима. Њихов циљ је био да прикупе 
мало шљива и другог воћа, затим дрва као и других неопходних 
ствари за преживљавање. Како се нису враћали кући неколико 
људи из Скелана је кренуло да их тражи. На мјесту злочина те 
вечери нашли су рањеног вола у потоку поред пута. Беживотна 
тела мог оца и Голић Првослава нађена су други дан на истом 
мјесту. Обојица су имали повреде нанете бомбом. Мој отац је 
имао и повреде од метка, пошто је вјероватно преживио 
првобитни напад бомбом. 
 

[7] Станимир Димитровски, рођен 20.07.1965.године у месту 
Сасе, општина Сребреница: По избијању ратних сукоба у БиХ 
моји родитељи су остали да живе у својој породичној кући  у 
Сребреници, улица Маршала Тита бр. 91. Како сам из 
безбедоносних разлога раније напустио Сребреницу једини 
начин да ступим у контакт био је преко Црвеног Крста. 
Захваљујући Црвеном Крсту ми смо били у контакту током 1992. 
године и почетком 1993. године, а у том периоду успео сам и да 
их чујем два или три пута преко радио аматера. У октобру 1993. 
године добио сам информацију да су моји родитељи убијени. 
Касније сам сазнао да су непозната лица 09. маја 1993. године 
убили мог оца Димитровски Крсту рођеног 1935. године и моју 
мајку Димитровски Велинку, рођену 1940. године. Према 
информација које сам добио мој отац је убијен у месту Казани 
приликом прикупљања хуманитарне помоћи коју су 
хуманитарци бацали из ваздуха, а мајка је убијена исти дан у 
нашој породичној кући. Отац је поред повреда нанетих ватреним 
оружјем имао и више убода ножем, а мајка је убијена ватреним 
оружјем. Становници Сребренице који су их познавали 
сахранили су их на градском православном гробљу у 
Сребреници. Након рата обављена је ексухумација посмртних 
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оштатака. Идентитет мајке потврђен је ДНК анализом, а оца на 
основу записника који је направио Унпрофор и који је достављен 
комисији за нестала лица. Оно што желим да истакнем јесте 
чињеница да моји родитељи нису поседовали оружје и да су 
убијени као цивили, они чак нису били ни држављани БиХ што 
само по себи наводи на закључак да су убијени само зато што 
нису били Бошњаци. 
 
[15] Као што је у претходним деловима ове тужбе већ било 

изложено и доказима и аргументима поткрепљено, тужиоци 

стоје на следећем становишту: [а] споразуми о успостављању 

заштићене и демилитаризоване зоне Сребреница, у којима су 

оптужени били странке, оптуженима су налагали одређене 

обавезе у смислу заштите целокупног становништва подручја; [б] 

кључна међу тим обавезама била је демилитаризација 

сребреничке енклаве, процес за чије је спровођење била 

специфично задужена УН, односно земља чији је војни 

контингент спроводио мисију УН на терену, што је у овом случају 

Држава Холандија; [ц] по објективним доказима који су 

наведени у тексту ове тужбе, и по признањима самих оптужених, 

процес демилитаризације није био спроведен; [д] на основу 

претходног понашања Муслиманских снага у енклави 

Сребреница, оптужени су знали за вероватне последице по 

околно српско становништво уколико не би разоружали 

Муслиманске војне јединице у Сребреници али ништа нису 

предузели да те јединице разоружају или да српско 

становништво заштите; [е] као што је било предвидљиво, 

Муслиманске снаге су наставиле исти образац понашања као и 

пре успостављања заштићене зоне Сребреница, тако што су 

изводиле нападе и заседе у којима је настрадао велики број Срба 
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и других немуслимана; [ф] оптужени УН и Држава Холандија, 

услед неиспуњавања својих обавеза, сносе правну одговорност за 

последице тих злочина које је у периоду постојања заштићене 

зоне починила Муслиманска страна, а које су оптужени били под 

обавезом и у положају да спрече, и зато су дужни да за 

претрпљене губитке тужиоце материјално и морално обештете.  

 

[16] Тужиоци траже да буду праведно обештећени за бол и патњу, 

као и за сву материјалну штету, коју су они и њихове породице 

претрпели као последица губитка вољених особа и напада 

Муслиманске стране. Те губитке непосредно су проузроковале 

Муслиманске оружане снаге из заштићене зоне Сребреница, али 

то се не би догодило да оптужени, УН и Држава Холандија, то 

нису омогућили тако што: [а] нису поступили у складу са својим 

обавезама, [б] нису спровели демилитаризацију заштићене зоне 

онда када је то споразумом било предвиђено, и [ц] нису вршили 

надзор и контролу над заштићеном зоном на начин како су 

обавезујући споразуми то предвиђали. Тужиоци зато тврде да 

оптужени сносе суштинску одговорност за штету која им је услед 

тога била нанета. 

 

Д. Запостављене српске жртве у периоду пре 
проглашења заштићене зоне 
 

[1] Главна тема ове тужбе су српске и друге немуслиманске 

жртве, које су биле лишене живота за време трајања заштићене и 

“демилитаризоване” зоне у Сребреници од 17. априла 1993 до 

краја јуна 1995, и то је сасвим логично зато што је у том периоду 
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правна обавеза оптужених, УН и Државе Холандије, да предузму 

све што им је, у разумним оквирима, било могуће да спрече 

жртве у и око Сребренице, била апсолутна. Међутим, убијање 

немуслимана, паљење њихових села и уништавање њихове 

имовине и културних добара пре 17. априла 1993, па уназад до 

избијања ратног сукоба на подручју Сребренице, ипак је врло 

релевантно за правилно утврђивање степена одговорности 

оптужених. 

 Као што је у правној аргументацији већ било речено, да би 

се донео закључак о начелној одговорности оптужених уопште 

није потребно излазити из временских и чињеничких оквира 

трајања заштићене зоне. Али за тачну процену те одговорности, 

догађаји који су томе претходили врло су битни, па чак и кључни. 

Уколико би те догађаје изоставили, оптуженима би на 

располагању остао изговор да нису знали, нити су могли да 

предпоставе, шта би се могло догодити као последица 

неспровођења договорене демилитаризације територије под 

контролом Муслиманске војске. То са њих не би скинуло начелну 

одговорност, али би је на одређени начин могло ублажити. 

Међутим, пошто су оптужени пре него што су преузели обавезе у 

односу на заштићену и демилитаризовану зону имали годину 

дана времена да посматрају  понашање Муслиманске стране у 

односу на оближње српско и немуслиманско становништво, да 

прикупљају исказе сведока и обавештајне податке о окрутним 

злоделима војних формација које су биле базиране у Сребреници 

и које су се налазиле под руководством сарајевске владе Алије 

Изетбеговића и њеног генералштаба, и пошто су током целог тог 



© Srebrenica Historical Project 2009 
 

55 

периода били засути упозорењима и протестима српских власти, 

оптужени немају основа да се позивају на незнање или 

недовољну упућеност. Напротив, они су располагали обиљем 

подробних обавештења о стању на терену у и око Сребренице 

која би сваком ко је разуман била довољна да изведе закључак да 

наоружане Муслиманске формације из Сребренице представљају 

животну опасност по немуслимане који би се нашли у њиховом 

домету. Та чињеница је релевантна за ову тужбу зато што она 

представља важну отежавајућу околност у односу на њихов 

пропуст да спроведу демилитаризацију и да тиме Муслиманске 

снаге лише могућности за даљу злоупотребу свога наоружања.  

 

[2] Тужиоци располажу са 297 изјава оштећених лица 

немуслиманске националности која се односе на нападе 

Муслиманских снага из Сребренице на околна насеља, убијање 

мештана, најчешће на окрутан начин, спаљивање њихових кућа и 

других добара и уништавање њихових верских и културних 

објеката. У тим изјавама помиње се насилна смрт до хиљаду 

особа, проузрокована од стране Муслиманских војних формација 

из Сребренице. Тужиоци располажу такође изјавама 17 

припадника Муслиманских војних формација из Сребренице и 

оближње енклаве Жепе, који су крајем јула и у августу 1995. 

пребегли у Србију, па су затим били ухваћени и од стране 

српских власти привремено интернирани у логору Шљивовица, 

близу Ужица. У тим изјавама говори се о борбеним дејствима 

која су потицала из те две енклаве, и наводе се учесници и 

извршиоци, као и места где су злочини били почињени.  У 
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изјавама се подробно описују време, место, начин извођења и 

друге појединости о тим нападима. Та документација, која је 

везана за овај одељак као Прилог I-4: Изјаве преживелих, у 

мањем делу се подудара са поднеском владе Савезне Републике 

Југославије Савету безбедности УН на ту исту тему од 24. маја 

1993. године [види горе, Прилог I-5] али садржи и обиље нових 

сведочанстава, детаља и података. У наведеним изјавама за 

период пре успостављања заштићене зоне говори се о око хиљаду 

српских жртва које су проузроковале муслиманске формације из 

Сребренице. Тужиоци то не сматрају коначном цифром, али она 

је довољна као радна основа за тезу о повећаној одговорности 

оптужених која се излаже у параграфу [1] овог одељка. 

 

[3] Ови подаци се потврђују из једног другог, али за ову материју 

врло значајног и веродостојног извора. Истраживачко-

документациони центар у Сарајеву25 [у даљњем тексту: ИДЦ], 

под руководством г. Мирсада Токаче, је невладина установа која 

се већ неколико година бави проучавањем људских губитака свих 

страна током сукоба у БХ 1992—1995, користећи за ту сврху врло 

прецизне научне методе. У односу на број српских жртва у и око 

Сребренице, ИДЦ за регију Подриње, дакле територију која се у 

суштини поклапа са подручјем Сребренице, процењује да је Срба 

цивила убијених и несталих по регијама становања било 870 а по 

регијама страдања 849, тако да између те две категорије нема 

битне разлике. Ово није коначан број пострадалих грађана 

српске националности на том подручју, али он је довољно велики 

                                                
25 Istrazivacko-dokumentacioni centar, Kupreška 17, 71 000 Sarajevo, BiH  
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да би привукао пажњу оптужених и да би им послужио као 

упозорење и подстицај да предузму све неопходне мере, 

укључујући и демилитаризацију заштићене зоне Сребреница, у 

циљу да та кампања масовног убијања буде прекинута. 

[4] Али голе цифре не могу ни приближно дочарати менталитет 

и све главне узроке нечовечног понашања обе стране у 

беспоштедном сукобу који је харао сребреничким подручјем, што 

је иначе брутални рат у БХ на том терену издвајало по 

свирепости. Згражавање генерала Моријона изражено приликом 

његовог сведочења, његова збуњеност пред појавом паклене и 

свеопште узајамне мржње што је била захватила скоро све 

припаднике обе главне заједнице и која их је гонила да почине 

нечувена дивљаштва, несхватљиво је ако се посматра in abstracto 

и изван дуготрајног историјског контекста. Зато је од велике 

користи недавно објављена књига Ибрана Мустафића, једног од 

главних протагоништа догађаја о којима је овде реч.26 Пред рат, 

Мустафић је био изабран за посланика водеће Муслиманске 

политичке странке СДА и он је играо водећу улогу у 

организовању те странке на подручју Сребренице. Све време 

сукоба, Мустафић је био у Сребреници на разним страначким и 

политичким функцијама. Зато је његово сведочанство од 

непроцењиве вредности, како у својству посматрача тако и у 

својству непосредног учесника у овим догађајима.  

 

[5] Искази Мустафића односе се не само на догађаје током рата, 

већ и на њихову позадину, најчешће кроз одгој и развој самога 

                                                
26 Ibran Mustafic: Planirani haos 1990-1996 [Majke Srebrenice i Podrinja, Sarajevo, 2008]. 
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аутора у крилу једне локалне муслиманске породице.  

Навешћемо одбир оних делова Мустафићеве књиге који су битни 

да би се боље схватила затвореност заједнице којој је он 

припадао и дубина неповерења према Другом којим су њени 

припадници били задојени: 

Страна 11: Аутор овде велича усташки покрет из Другог светског рата „Црна 
Легија“ и каже да је његов деда био припадник усташких формација. Он 
такође оправдава савез са хрватским усташама за време Другог светског 
рата у борби против Срба и наводи песму коју је научио од своје бабе „ Ој 
Хрвату пола брата мога, а Србине јеби оца свога.“ Из даљњег текста се види 
да су Муслимани у БиХ имали два  паралелна  васпитно – образовна 
система, један кућни где су учени историји  од својих родитеља, а други 
школски, званични државни – по чему се види да су Муслимани и у 
предратној Југославији били опседнути мржњом према Србима у БиХ. 
 

Стране 12, 13: Описује се однос Муслимана према Србима, пристрасност 
Муслиманских учитеља у третману деце муслиманске националности и 
омаловажавање Срба. 
 

Страна 15: Хвали се усташки покрет, који је за време Другог светског рата 
колаборирао са Осовинским окупаторима. Следи текст из којег се види да су 
Муслимани у БиХ чак и за време постојања Југославије маштали о 
независној Босни са границом на Дрини. 
 

Страна 25: Оштра критика мешовитих бракова између Срба и Муслимана у 
БиХ. 
 

Страна 26: Величају се Муслимани из Санџака, подручја на територији 
Србије са бројним Муслиманским становништвом, зато што се не мешају са  
Србима и мрзе их више од БХ Муслимана. 
 

Страна 49: Аутор тврди да ће многи Муслимани бити спремни да се 
примире само кад им граница буде на Дрини: “...и са ове временске 
дистанце мислим да, ако Муслимани (сада већ Бошњаци) не буду изашли на 
Дрину и не буду, по потреби, спремни рушити све постојеће, биће нам 
дуготрајно неизвјестан опстанак на овим просторима.“ 
 

Страна 76: Аутор наводи како је у марту 1991. био одржан састанак за 
извршење кадровских промена у полицијској станици Сребреница где је 
дошло до оштрог неслагања између Момчила Мандића [Србин] и Ибрана 
Мустафића, који се противио постављању Србина на место командира 
полиције. Мустафић је током те препирке запретио Мандићу и рекао  му је 
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да он не сме чак ни ући у Сребреницу док Мустафића не пита иначе  му нико 
неће гарантовати безбедност. [Нота бене:  све ово дешава се пре званичног  
почетка рата.] 
 

Страна 129: Описује се сукоб између Мустафића и Изетбеговића око 
референдума за независност БХ 1992. године и наводи се Мустафићев говор 
где он, између осталог, каже: “Ја Нови Пазар [главни град српске регије 
Санџак, види Стр. 29 и Муштафићеве разлоге за похвалу тамошњим 
Муслиманима] и Истамбул волим хиљаду пута више него Дрвар и Босанско 
Грахово. Дакле, интимно, ја волим БиХ, али ми је најдраже 43,7 % БиХ 
[Према званичној статистици, процентуално учешће Муслимана у 
укупном становништву БХ].”   
 
Страна 136: Ибран Мустафић наводи како га је позвао Хамед Салиховић у 
станицу полиције Сребреница да му саопшти следеће: „Добио сам депешу из 
станице полиције Зворник у којој пише да се на простору Сапне догодила 
пљачка једне кафане из које су отуђени покер апарати и аутомобил „џип 
кабриолет“, а да је у пљачки директно учествовао Насер Орић.“ [Нота бене: 
Орић је током сукоба командовао Муслиманским јединицама у 
Сребреници а овај инцидент се догодио пре званичног почетка рата.] 
 
Страна 153: Описује се један дан у Скупштини БХ у Сарајеву, где је 
Мустафић био посланик, када је заједно са Муслиманским политичарем 
Абдулахом Коњицијом затекао једну групу  београдских новинарки, које су 
чекале исход седнице у једној од соба Скупштине БХ. Коњиција је зграбио 
једну од њих и бацио је низ степенице са првог спрата. 
 
Страна 178: Мустафић описује успехе Муслиманске војске из Сребренице 
1992. године у нападима на околну српску територију и проширењу 
подручја под њеном контролом.    
 
 

 [6] Када су се урушиле управне структуре у БХ, што се догодило у 

тренутку дефинитивног распада те бивше југословенске 

републике с пролећа 1992, у одсуству спољашњих кочница овакав 

менталитет могао је довести само до насиља према 

припадницима других етничких заједница, другим речима—до 

злочина. То је постало јасно већ у априлу 1992, када је у оружаној 

муслиманској заседи био убијен Горан Зекић, српски посланик у 

парламенту БХ из сребреничког краја. Огромна већина српског 

становништва града Сребренице одлично су схватили поруку тог 
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догађаја и ускоро затим у страху су напустили град. Остало их је у 

Сребреници нешто мање од 50. У околним селима, мештани су 

почели да држе страже и да посвећују појачану пажњу својој 

безбедности, пошто им је био јасан правац куда се догађаји 

крећу, а многима још увек било је у живом сећању понашање 

комшија Муслимана за време Другог светског рата, када су као 

припадници марионетске војске “Независне државе Хрватске” 

терорисали и масовно убијали локалне Србе. О том савезу 

Муслимана и Хрвата из претходног рата, и о свом кућном одгоју 

у духу дивљења према усташким злочинцима из тог периода, 

Ибран Мустафић говори на Стр. 11 своје књиге. 

 

[7] Из књиге Ибрана Мустафића, очевица и “инсајдера” 

сребреничких догађаја у периоду ратног сукоба у БХ, јасно 

произилази да је сребреничка зона под контролом муслиманских 

снага служила као полигон за константне и бесомучне нападе на 

околне територије на којима су се налазила српска села и које су 

биле насељене Србима. На основу Мустафићевог казивања, 

већини тих операција тешко је приписати искључиво или 

претежно војни значај; њихова главна сврха било је чишћење 

терена који је био насељен Србима, и то комбинацијом  

застрашивања, паљења њихових села да би сасвим опустела, и 

просто масовним убијањем.27  

 

                                                
27 Наравно, те операције су имале и чисто војничку мисију одвлачења што више српских снага са 

других ратишта према Муслиманима, али тај циљ је било могуће постићи и легитимним војним 

средствима, без масакрирања цивила и уништавања њихове имовине. 
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[8] Примери зверстава припадника Муслиманских снага нижу се 

на страницама Мустафићеве књиге. Тако у „Планираном хаосу”  

Мустафић наводи да му је командант 28. дивизије Армије БиХ,  

Насер Орић, испричао како је убио сребреничког судију 

Слободана Илића, који је био Србин. Орић му је најпре, тврди 

Мустафић, извадио оба ока, а затим га је заклао. Хашки трибунал 

је, подсетимо, Орића осудио на само две године затвора због 

ратних злочина на подручју Сребренице, да би му затим у 

жалбеном поступку чак и ту безначајну казну укинуо.  

 На страницама „Планираног хаоса” налази се такође и 

сведочанство о убиству Слободана Зекића и његове мајке 

Загорке. Према Мустафићевим сазнањима њих је убио локални 

Муслиман Емир Халиловић, и то тако што им је, ударајући их 

кундаком пиштоља, смрскао главе. Халиловића је Мустафић 

означио и као убицу једног старијег Србина, чије име не наводи, 

који је био смештен у сребреничку болницу. Са убиством тешко 

оболелих Крсте и Велинке Димитровски, чији је син Станимир 

један од тужилаца у овом предмету, Мустафић повезује 

сребреничког Муслимана Ејуба Голића. 

Мустафић у својој књизи сведочи такође да су јединице 

бошњачке Армије БиХ из наводно демилитаризоване зоне, која 

је била под заштитом Уједињених нација, систематски упадале 

на територију под контролом Војске Републике Српске и да су 

вршиле нападе на српске војнике и цивиле. Осим тога, он 

сугерише да је пад Сребренице последица „издаје” бошњачког 
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политичког и војног врха. У вези са тим, интересантна је 

Мустафићева тврдња на Стр. 388: 

„Занимљиво, после мог изласка из  ропства [Мустафић је био 
заробљен након уласка српске војске у Сребреницу у јулу 1995. 
године], Алијина [Изетбеговића—председника муслиманске владе у 
Сарајеву] тајна полиција АИД једино што  ми је, преко тадашњег 
директора, сугерисала [било је] да не отварам питање које се зове 
Сребреница, јер ће ме ликвидирати.“ 

Како год, Мустафићева књига садржи низ релевантних 

сведочанстава који не остављају места за сумњу да је сребреничка 

испостава Муслиманске власти из Сарајева, у пркос званичном 

представљању пред међународном јавношћу под маском 

поборника “мултиетничке” и “мултикултурне” Босне и 

Херћеговине, па чак и “европских вредности,” заправо била 

легло најпримитивнијег обскурантизма који је по својим 

спољашњим манифестацијама био много ближи средњем веку 

него европској цивилизацији двадесетог столећа: 

СТР. 187: Група српских војника била је заробљена и ликвидирана у 
месту Залазје. Мустафић даје  списак имена настрадалих, па потом 
коментарише: „Далеко од тога да сам жалио, напротив, веселио сам се 
сваком погинулом четнику [погрдни израз за Србе који су 
Муслимани користили]…  Мустафић затим додаје: “…овај случај ме је 
тотално заголицао, јер сам тај гест сматрао лошим потезом и да није у 
складу са ратним правилима, али сам исто тако сматрао да ће нам се 
такви потези дугорочно обити о главу,“ из чега се да докучити 
вероватна свирепост овог покоља. 

СТР. 187: „Сазнао сам у Тузли да је и Кемо са Пала носио по 
Сребреници  неку одсјечену главу и плашио људе. По тим сазнањима 
сам видео да главно коло у Сребреници воде људи од којих се свашта 
може очекивати. 

СТР. 213: Напад на српско село Чумавиће. „После дугог убјеђивања 
постројили смо жене и дјецу. Већ смо са убјеђивањем почели да 
губимо живце, тако да је Хајро из строја извео једну малу девојчицу 
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од мајке и запретио да ће је заклати, ако не прихвате ултиматум о 
предаји наоружања.“  

Претња је на крају деловала убедљиво. 

Стр. 214: Описује се напад Орићеве војске на српско село Сијемово, 
пљачка села и убисво старца Милоша Зекића, становника Сијемова 
који је остао у селу. 

Стр. 214-215: Мустафић описује поновни напад на српско село 
Чумавиће. Даље се говори о подели плена из Чумавића између 
Насера Орића и хоџе [муслимански свештеник, имам] Алије Јусића 
који је био главни магационер, а касније се у тексту говори о 
свирепом третману заробљених Чумављана. 

Стр. 217: Напад на Гниону, Виогор и Ораховицу у циљу успостављања 
и повезивања слободних територија Сребренице: “У Гнионој никога 
нисмо убили, а у Ораховицу је у куцама изгорело око 30 људи, 
углавном стараца, док су неки ликвидирани на бруталан начин.“ 

Стр 218-219: Цело поглавље Мустафићеве књиге зове се „Избјеглице, 
пљацке, убиства“ и добар је приказ језивог стања  у Сребреници под 
управом Муслимана.  Следећи цитат односи се на неке појединце и на 
њихова злодела: „Након напада на [српско село] Јежестицу, Кемо је у 
торби донио одсјечену главу и плашио народ по Сребреници. Билеси 
је плашио и болничко особље. Не знам тачно, али се прича и да је 
умјешан и у ликвидацију Бате из Сребренице и његове мајке. 
Цвилили су, кажу, као гује.“  

Стр. 229: Описује се заузимање планинских подручја око Сребренице 
од стране   војске Насера Орића и славље у Сребреници поводом тог 
догађаја. 

Стр. 231: Заузимање и пљачкање рудничког насеља Саса, недалеко од 
Сребренице, где је православни манастир из 14 века био порушен.28 

Стр. 243: Аутор описује напад Насера Орића и његове војске на 
Кравицу на православни Божић, 6 јануара 1993 (пре успостављања 
демилитаризоване зоне). 

                                                
28 Муслиманска џамија, која се налазила на двадесетак метара од манастира, била је на несрећу 

такође порушена када су српске снаге повратиле ову територију. То је још један жалостан пример 

опаког циклуса насиља и одмазде. 
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Стр. 261: Аутор описује напад Насера Орића и његове војске на српска 
насеља Језеро и Скелане (пре успостављања демилитаризоване 
зоне). 

Стр. 269: Описује се иживљавање над мртвим телом југословенског 
официра: „Када сам отишао до Сребренице да видим стање у граду, 
убијеног југословенског официра су натоварили на неки шпедитер и 
возали по Сребреници, не би ли додатно дали неки морал војсци...“ 

Стр. 288: Наводи се дијалог између Ибрана Мустафића и Насера 
Орића, где Орић прича о гнусном убиству над Србином које је 
починио. Жртва се зове Слободан Илић из Залазја. Прво му је Орић 
бајонетом пробадао очи, а потом га убио. 

Стр. 289: Опис масакра који су починили Орићевци над 
заробљеницима из Залазја. 

Стр. 291: На овој страници почиње поглавље „Ликвидације у 
Сребреници“. Аутор говори о ликвидацији неколико Срба који су 
остали у Сребреници или били доведени као заробљеници од стране 
припадника Орићеве војске. 

Стр. 295: Описује се продаја наоружања људима из Сребренице, иако 
је тада то била демилитаризована зона 

Стр. 315: Мустафић описује када су се на српској ТВ „Срна“ појавиле 
две девојке Муслиманке које су пред камерама тврдиле да су биле 
силоване у Сребреници од стране припадника сребреничке 
Муслиманске мафије, као и два момка Муслимана који су причали 
како су побегли од сребреничког терора. 

Стр. 366: Мустафић даје пример систематске Муслиманске праксе: 
излазак из демилитаризоване зоне и прављење заседа за српску 
војску на путном правцу између Братунца и Скелана, да би, како каже  
аутор „изазвали зло.“ Исто то на путу  између Милића и Подравања. 

Стр. 369: Мустафић описује напад Муслиманских снага из 
Сребренице на српско село Вишњица 26 јуна 1995. Ово поглавље је 
веома битно јер говори о припремању и извођењу намерног напада на 
српско село из сребреничке заштићене зоне. 

[9] У атмосфери мржње и примитивних средњовековних страсти, 

поготово под руководством садисте и похлепног мафијаша какав 

је био “бригадир” Насер Орић, и појам вођења рата морао се 
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убрзо сасвим дегенерисати до те мере  да је изгубио сваку везу са 

војничким операцијама у конвенционалном смислу те речи. 

Уследили су напади на околна српска насеља, села која су се 

налазила на ширем подручју Сребренице и суседних општина, 

чија је искључива сврха било убијање и пљачка. Али као што се 

види из око три стотине изјава преживелих, којима тужиоци 

располажу, убиство без окрутности било је привилегија 

малобројних. Већина су били побијени зверски, што је њиховим 

преживелим рођацима и суседима остало у језивом сећању када 

је у јулу 1995 године—нажалост—дошао тренутак за поравнање 

рачуна. 

 Напад који је био извршен на српско село Бјеловац 14. 

децембра 1992, када је било побијено 68 мештана, илуструје не 

само беспоштедност тих похода, већ и извесну германску 

методичност у припреми зверстава и вођењу уредне 

документације о њима. [Види Прилог III-4] Приложена 

документа из штаба Муслиманске војске одсликавају етапу 

планирања напада на Бјеловац и неколико суседних села, затим у 

извештају о резултатима “акције” хладно се наводе две ствари од 

којих би требало да се леди крв у жилама: (1) да је око 50 

заробљеника било “ликвидирано,” што би се оправдано могло 

протумачити као шифра за смакнуће, и (2) након што је село 

било заузето, да су Муслиманске снаге “заробиле” и са собом 

одвеле две жене и троје деце. Концепт заробљавања жена и деце 

током вођења војних операција углавном је непознат у 

европском ратовању новијег доба, бар не оне врсте која би 
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требало да се уклопи у норме општепризнатих обичаја и 

конвенција. Чак и након врло површног прегледа Муслиманских 

докумената везаних за напад на Бјеловац и суседна села, штрчи 

одсуство једног врло битног елемента, под предпоставком да се 

за разлику од простог мародерства ту ради о легитимној војној 

операцији: нема ни помена о војним  циљевима нити о 

покушајима да се напад стави у контекст неког ширег 

стратегијског плана. Чини се да је чињеница да су Бјеловац и 

суседна села били насељени Србима било довољан разлог да они 

буду нападнути и уништени, а житељи побијени. 

[10] Тужиоци предочавају Часном суду списак од 39 српских села 

и локација у ширем рејону Сребренице где су Муслиманске снаге 

пре проглашења заштићене зоне извршиле нападе у којима су 

становници пострадали: 

1. Село Гниона  [7 изјава] 
2. Село Бљечева [2 изјаве] 
3. Заседа на путу Сребреница—Сасе [4 изјаве] 
4. Село Чумавићи [13 изјава] 
5. Село Виогор [4 изјаве] 
6. Село Сјемово [2 изјаве] 
7. Село Осредак [1 изјава] 
8. Село Ораховица [3 изјаве] 
9. Село Међе [16 изјава] 
10.  Заседа на путу Сребреница—Скелани [1 изјава] 

      11.Убиство Симић Војислава [1 изјава] 
12. Заседа у месту Жутица [5 изјава] 

13. Заседа у Коњевић Пољу [4 изјаве] 
14. Заседа у Бакрачима [3 изјаве] 
15. Село Опарци [7 изјава] 
16. Село Црквине [2 изјаве] 
17. Село Рупово Брдо [8 изјава] 
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18. Село Ратковци [15 изјава] 
19. Село Лозница [7 изјава] 
20. Село Брежани [8 изјава] 
21. Село Крњићи [6 изјава] 
22. Село Загони [6 изјава] 
23. Село Залазје [23 изјаве] 
24. Село Магашићи [7 изјава] 
25. Село Станатовићи [3 изјаве] 
26. Село Јежестица [4 изјаве] 
27. Село Горњи Садићи [5 изјава] 
28. Село Горња Каменица [4 изјаве] 
29. Село Шиловање [2 изјаве] 
30. Напад на Барке [4 изјаве] 
31. Село Подравање [10 изјава] 
32. Село Рогосија [3 изјаве] 
33. Село Факовићи [3 изјаве] 
34. Село Каменица [62 изјаве] 
35. Село Бјеловци [19 изјава] 
36. Село Кравица [3 изјаве] 
37. Напад на Скелане [16 изјава] 
38. Село Калабаће [1 изјава] 
39. Село Метаљка [3 изјаве] 

 
Овај списак, и изјаве које га прате, не допуштају сумњу да се ту 

ради о нападима широког обима и систематског карактера, дакле 

“widespread and systematic,” да се изразимо терминологијом 

Међународног кривичног суда за бившу Југославију [ICTY] у 

оптужницама и пресудама које се односе на оптужене Србе. Са 

скоро сваким од тих напада, и паралелним чишћењем српског 

становништва, зона под контролом Муслиманске војске под 

командом Насера Орића непрестано се увећавала. На свом 

врхунцу, у пролеће 1993 године, она се ценила на око 500 

квадратних километара, што је најзад убедило Војску Републике 

Српске у неопходност да хитно предузме одговарајуће 

противмере. Значајно је да су УНПРОФОР, војни контингент УН 
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у Босни и Херцеговини, и његови предпостављени у политичком 

ланцу све до Савета безбедности УН у Њујорку, на дешавања на 

терену Сребренице почели да реагују тек када је у марту и априлу 

1993. успех српске противофанзиве  запретио да скрши 

сребреничку Муслиманску војску, која је читаву годину дана пре 

тога несметано и без приговора од стране тих високих инстанци 

брисала српска насеља са лица земље и беспоштедно таманила 

њихове житеље. 

 Али без обзира на моралну мањкавост ове једностране 

реакције, са правног становишта она је ипак врло битна и иде у 

прилог тезама тужиоца у овом предмету. Та реакција УН, 

предузета под изговором хитне хуманитарне потребе да се од 

наступања српске војске заштите Муслимани, првенствено 

цивили у Сребреници, недвосмислено говори да оптужене УН 

начелно прихватају постојање императивне обавезе да предузму 

све оно што им је у могућности да би заштитиле цивиле током 

ратног сукоба. Тужиоци, наравно, постојање такве обавезе 

уопште не оспоравају,  као што се јасно види из правног дела 

њихове аргументачије. Али пошто се и тужиоци и оптужени 

очигледно по тој тачки слажу, да таква обавеза постоји, из тога 

следи закључак да се њено дејство не може ограничити на 

пружање заштите цивилним особама само једне националности. 

Она се протеже на све, како на Муслимане, тако и на Србе и на 

остале људе. 

Тужиоци такође располажу, и предочавају Часном већу, 17 

изјава Муслимана из Жепе и Сребренице који су крајем јула и у 

августу 1995 пребегли у Србију, па су затим били ухваћени и од 
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стране српских власти привремено интернирани у логору 

Шљивовица, близу Ужица. У тим изјавама  они говоре о 

борбеним дејствима која су потицала из те две енклаве, и наводе 

учеснике и извршиоце, као и места где су злочини против 

српског становништва били почињени. 

 

[11] На снову пријава истражних и правосудних органа 

Републике Српске, тужиоци предочавају Часном већу имена 

предводника ових злочиначких операција и главних криваца за 

страдање српског и другог немуслиманског становништва на 

подручју Сребренице: 

Насер Орић, Зулфо Турсуновић, Хакија Мехољић, Неџад 
Бектић, Ахмо Тихић, Смајо Манџић, Мирсад Дудић, Сафет 
Омеровић [надимак: Миш], Веиз Бијелић, Кемал 
Мехмедовић [надимак: Кемо], Фикрет Шешић, Хусо 
Салиховић, Емир Халиловић, Веказ Хусић, Адем 
Костјеревац и Ибро Јакубовић. 

 Наведене особе сносе одговорност за свирепо убиство најмање 

800 до 1000 мушкараца, жена и деце српске и немуслиманске 

националности на подручју Сребренице између 1992. и 1995. 

године, као и за протеривање око 15,000 немуслимана са 

територије под контролом Муслиманских власти. 

[12] Тужиоци сматрају да су ови докази о злочинима 

Муслиманских снага између избијања ратног сукоба и 

проглашења заштићене и демилитаризоване зоне кључни за 

правилну процену одговорности оптужених за последице 

њиховог пропуста да спроведу споразум о демилитаризовању 
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Муслиманске стране. На основу ових доказа, одговорност, па 

самим тим и кривица оптужених, увећавају се у огромној мери.   

 

 

 


