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ПРЕДГОВОР ИЗДАВАЧА

Сту ди ја пу ков ни ка Рат ка Шкр би ћа о Сре бре ни ци у ра ту де ве де се тих 
го ди на је књи га ко ја је не до ста ја ла. Сре бре ни ца је про у ча ва на из ра зних 
угло ва, по ли тич ког, исто риј ског, мо рал ног, пси хо ло шког, ју ри стич ког, чак 
и анег до тал ног, али на про фе си о на лан на чин са вој ног ста но ви шта – не. 
Мо же мо од мах по твр ди ти на ко га се од но си ова по след ња, за спе ци ја ли сте 
ни ма ло дис крет на алу зи ја – на за став ни ка (war rant of fi  cer) Ри чар да Ба тле-
ра, ду го го ди шњег вој ног ве шта ка Ту жи ла штва Ха шког три бу на ла. Ви ше 
од де сет го ди на Ба тлер уби ра стал ну пла ту (re ta i ner, ка ко се за ова кав рад-
ни од нос у Аме ри ци ка же) и се ди на рас по ла га њу ис под цр ве ног фе ње ра 
у из ло гу тог пра во суд ног бор де ла, че ка ју ћи да га по зо ву да ажу ри ра свој 
стан дард ни Из ве штај и опет по све до чи у не ком од сре бре нич ких пред ме та.

Сту ди ја вр сног про фе си о нал ца и вој ног пе да го га, пу ков ни ка Шкр би-
ћа, је све што би Ба тле ров тен ден ци о зан „екс перт ски“ при каз, да је са ве сно 
об ра ђен, тре бао да бу де али – ни је. Као ве штак у два пред ме та пред Ха-
шким три бу на лом, Шкр бић је сте као увид у огром ну ко ли чи ну до ку ме на та 
и по да та ка, ме ђу ко ји ма су мно ги по вер љи ве при ро де. То је по слу жи ло као 
не при ко сно ве на гра ђа на ко јој се те ме ље те зе из не те у овој књи зи. „Не-
при ко сно ве на“ би тре ба ло да бу де ба рем са ста но ви шта по бор ни ка Ха шког 
три бу на ла и сре бре нич ког кул та у Са ра је ву и све ту, и у то ме се са сто ји to ur 
de for ce ове из у зет не сту ди је. За кључ ци ко је аутор из ла же те ме ље се ис-
кљу чи во на до ка зном ма те ри ја лу, услов но ре че но, „су прот не стра не“, ко ји 
пред ла же и ко ри сти ха шко Ту жи ла штво а суд ска ве ћа су при хва ти ла као 
ва лид не до ка зе и угра ди ла у сво је пре су де. Срп ских из во ра код Шкр би ћа 
уоп ште не ма. То ње го ве те зе апри о ри шти ти од при го во ра да су при стра сне 
или не по у зда не.

Пу ков ник Шкр бић је ана ли тич ки бес пре кор но оба вио два ка пи тал на 
по сла. Раз ма тра ју ћи са мо по дат ке ко је ко ри сти Ту жи ла штво МКТБЈ, а ко-
је су ве ћа тог су да у пре су да ма оце ни ла као ве ро до стој не, он пра ти де мо-
граф ску сли ку „сре бре нич ког ге но ци да“ и до ла зи до вр ло ин те ре сант них 
за кљу ча ка. За тим, осла ња ју ћи се ис кљу чи во на до ку мен та ци ју из истих из-
во ра, раз ма тра по за ди ну и ди на ми ку сре бре нич ких до га ђа ја у ју лу 1995. и 
скла па све о бу хват ну сли ку ко ја ди ја ме трал но од у да ра од Ба тле ро ве. Про-
у ча ва њем из во ра ко ји су би ли јед на ко до ступ ни Ба тле ру, аутор пред ла же 
ра зум но ал тер на тив но ту ма че ње истог фе но ме на, али то чи ни на про фе-
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си о на лан и со фи сти ци ран на чин ко ји је ха шком ве шта ку Ба тле ру, ка ко се 
по ка за ло, не до сту пан.

По дроб на ана ли за зло коб ног Из ве шта ја Ко ми си је Вла де Ре пу бли ке 
Срп ске, из ну ђе ног прет ња ма и уце на ма Ви со ког пред став ни ка Еш да у на, 
али опор ту ни стич ки усво је ног и пом пе зно на ја вље ног од стра не та да шњег 
пред сед ни ка Ре пу бли ке Срп ске, Дра га на Ча ви ћа, по себ но је зна ча јан и за-
ни мљив део ове књи ге. Аутор на пот пу но за до во ља ва ју ћи на чин по ка зу је 
не са мо да је Ко ми си ја ра ди ла по ди рек ти ви, не го и то да ре зул тат ње ног 
ди ле тант ског (али по Ре пу бли ку Срп ску де струк тив ног) ра да не мо же да 
из др жи нај е ле мен тар ни ју кри ти ку. За твор це и „бра ни те ље“ тог Из ве шта-
ја нај у би тач ни ја је чи ње ни ца да су њи хо ви ола ко и нео д го вор но усво је ни 
за кључ ци нео сно ва ни не са мо у све тлу да на шњих са зна ња о Сре бре ни ци, 
не го да ни су би ли уте ме ље ни ни ка да су пи са ни 2004. го ди не. Аутор оправ-
да но апе лу је на Вла ду Ре пу бли ке Срп ске да фор ми ра но ву ко ми си ју да овај 
не по пра вљи во ште тан до ку ме нат пре и спи та и да га, у име на ро да ко ји Из-
ве штај од 2004. нео прав да но оп ту жу је и бру ка, ста ви ван сна ге.

Су че ља ва ње ми шље ња у ве зи са Сре бре ни цом не ће пре ста ти са об ја-
вљи ва њем ове књи ге, али ће се по сле чи та ња ана ли зе пу ков ни ка Шкр би-
ћа мно ги ва жни аспек ти про бле ма мо ра ти са гле да ти из са свим но вог угла. 
Ако тре ба да пред ло жи мо је дан су ма ран за кљу чак, он би гла сио ова ко. Не-
ра зум но ин си сти ра ње на ге но ци ду и 7.000 или 8.000 по гу бље них жр та ва 
у овој кон тро вер зи је ка та стро фал на гре шка му сли ман ске стра не, ко ја ће 
има ти да ле ко се жне не га тив не по сле ди це. Без об зи ра на ме сти мич не от по-
ре, срп ска стра на би ре ал ну сли ку си гур но при хва ти ла. Да је му сли ман ско 
ру ко вод ство би ло до вољ но му дро да по ка же спрем ност да се кроз ди ја лог и 
објек тив но ис тра жи ва ње за јед нич ки са гле да ју сви еле мен ти овог ком плек-
сног пи та ња и од ре ди сте пен од го вор но сти фак то ра са обе стра не, да нас у 
БиХ кли ма би би ла мно го по год ни ја за са рад њу и ре ша ва ње оп штих про-
бле ма на до бро бит след бе ни ка и ислам ске и пра во слав не ве ре. Као ствар ни 
до га ђај, Сре бре ни ца не ис ка че пре те ра но из уоби ча је не ма три це бал кан ске 
сви ре по сти, осве то љу би во сти и пер фид но сти. Али у фик тив ним окви ри ма 
на мет ну тог на ра ти ва, ко ји има пре ци зно за ми шљен по ли тич ки за да так али 
вр ло ма ло до дир них та ча ка са ствар но шћу, Сре бре ни ца је по ди гла коб ну 
ба ри је ру нор мал ној ко му ни ка ци ји ме ђу при пад ни ци ма истог на ро да ко је 
мно го ви ше спа ја не го што де ли. Још го ре, као по тен ци јал но ре ван ши стич-
ки сим бол мо же се чак пре тво ри ти у но ви по вод за пат њу и кр во про ли ће.

За то је сва ки ра ди ка лан до при нос исти ни, као ова књи га пу ков ни ка 
Рат ка Шкр би ћа, ујед но пле ме ни ти до при нос учвр шћи ва њу ми ра и до брих 
од но са ме ђу су се ди ма.

Сте фан Кар га но вић
Исто риј ски про је кат Сре бре ни ца



УВОД

Уј дур ма1, уме сто под ва ла, био би пре по зна тљи ви ји из раз у го вор ном 
под руч ју мо га кра ја, али и Бо сне и Хер це го ви не, Ср би је, Цр не Го ре и дру-
гих бал кан ских зе ма ља. Не за то што уј дур ма за и ста зна чи под ва лу, ве шту 
сми ца ли цу и слич но, већ за то што по јам уј дур ма у се би са др жи на ме ру 
– по ква ре ну, смр дљи ву, злу под ва лу – да би се не ко ме дру гом на не ла ште-
та, ду го роч на и не по пра вљи ва. Али због то га што је реч стра ног по ре кла 
ни сам је мо гао ста ви ти у на слов књи ге. Не би би ло ко рект но на слов књи ге 
об ја шња ва ти у фу сно ти.

По зна то је да је пред Ме ђу на род ним кри вич ним су дом за бив шу Ју го-
сла ви ју (у да љем тек сту МКСЈ) до са да за вр ше но не ко ли ко суд ских пред-
ме та ко ји су у ве зи са до га ђа ји ма у и око Сре бре ни це и Же пе у ју лу и ав гу-
сту 1995. го ди не. По знат је и њи хов ис ход. Про дукт тог са зна ња је пи та ње 
„Ко ја под руч ја ин те ре со ва ња и до га ђа ји ве за ни за Сре бре ни цу ни су до вољ-
но ис тра же ни и по зна ти и шта је то што би се мо гло пре до чи ти као но ве 
чи ње ни це?“. Рас по ло жи ва са зна ња су из до са да за вр ше них су ђе ња у ви ше 
пред ме та. До не то је ви ше пре су да при пад ни ци ма Вој ске Ре пу бли ке Срп ске 
(у да љем тек сту ВРС) и по ли ци је Ре пу бли ке Срп ске, ко ји ма су они осу ђе ни 
на ви ше де це ниј ске за твор ске ка зне за рат ни зло чин. У Ха шком три бу на лу 
усво је на је те за да су срп ске вој не и по ли циј ске сна ге у Сре бре ни ци из вр-
ши ле рат ни зло чин, укљу чу ју ћи и ге но цид.

Под руч је ко је ћу ис тра жи ва ти је ком плек сно. На ста ви ћу ис тра жи ва-
ње ко је ни сам до вр шио у књи зи „Сре бре ни ца – ге но цид над исти ном“ (Бе-
о град, 2011). Ис тра жи ва ћу ору жа ни су коб огра ни чен по про сто ру, вре ме ну 
и уче сни ци ма, али сме штен у ди мен зи је гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер це-
го ви ни, због че га га ни је мо гу ће ис тра жи ва ти не кон зи стент но – одво је но од 
це ли не, као што су, углав ном, ра ди ли вој ни екс пер ти ту жи ла штва. Њи хов 
при ступ је био у функ ци ји по твр ђи ва ња те зе да је у Бо сни и Хе це го ви ни 
(у да љем тек сту БиХ) по сто ја ла јед на агре сор ска стра на – срп ска, ко ја је 
има ла сво ју ор га ни зо ва ну вој ску и јед на ко ја је жр тва те агре си је – му сли-
ман ска, чи ја вој ска и ње на деј ства ни су при ка зи ва ни.

Као и у прет ход ној књи зи, и у овој сам де фи ни сао од ре ђе на огра ни че-
ња, ко јих ћу се при др жа ва ти то ком ис тра жи ва ња.

1 Уј дур ма (тур. уј дур ма, уде ша ва ње, по ду да ра ње) ве што уде ше на ствар, сми ца ли ца, 
под ва ла. М.Ву ја кли ја, Лек си кон стра них ре чи. 
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Пре све га оба ве зао сам се да, ко ли ко год је то мо гу ће, из бег нем по ли-
тич ку ди мен зи ју до га ђа ја у и око Сре бре ни це и Же пе. Знао сам да то ни је 
ни ма ло ла ко, јер су прот ста вље ни и не по мир љи ви по ли тич ки ин те ре си су и 
иза зва ли гра ђан ски рат у БиХ. Осим то га, у ра ту по ли ти ка и ору жа на бор ба 
до те ме ре су ин те гри са ни да пред ста вља ју је дин стве ну це ли ну, из ра же ну 
у „ин те гри са ној стра те ги ји“, ко ја под ра зу ме ва уса гла ша ва ње по ли тич ких 
ци ље ва и вој ног фак то ра, же ља и мо гућ но сти и ге не рал штаб не кар те и пла-
но ва вла де. Јед ном реч ју пре тва ра ње по ли тич ких ци ље ва у вој не за дат ке, 
на че му је ту жи ла штво Ха шког три бу на ла на ро чи то ин си сти ра ло са мо ка-
да је у пи та њу срп ска стра на.

Оба ве зао сам се, та ко ђе, да све до га ђа је ко је бу дем об у хва тио ис тра-
жи ва њем ана ли зи рам и ту ма чим са вој ног ста но ви шта и да их сме стим у 
вој но док три нар не окви ре.

С об зи ром да ће јед но од под руч ја ис тра жи ва ња би ти људ ски гу би ци, 
оба ве зао сам се да, то ком ана ли зе гу би та ка, не ко ри стим срп ске из во ре по-
да та ка, ни оне ко ји су бли ски срп ским, иако је са мо на мет ну то огра ни че ње 
та кве при ро де фор мал но не по треб но, па би се чак мо гло раз ма тра ти и као 
на уч но не ко рект но. Та ко ђе сам се оба ве зао да не ћу ис тра жи ва ти гу бит ке 
на срп ској стра ни, да бих из бе гао по ре ђе ње и евен ту ал но су бјек тив но за-
кљу чи ва ње. То би пре вас ход но тре бао би ти за да так срп ских ту жи ла шта ва 
и пред мет њи хо вих оп ту жни ца. Али, на жа лост, ни је.

На кра ју, оба ве зао сам се да учи ним све што је у мо јој мо ћи да ис-
кљу чим емо ци је и да учи ним по се бан на пор да ме ис тра жи ва ње не во ди ка 
„по жељ ним“ ре зул та ти ма. Дру гим ре чи ма, оба ве зао сам се да ре зул та ти 
ово га ис тра жи ва ња бу ду тач ни и у скла ду са чи ње ни ца ма и ствар но шћу у 
ре ле вант ном пе ри о ду.

По себ но сам се оба ве зао да не ана ли зи рам рад суд ских Ве ћа, осим у 
ну жној ме ри, та мо где су од лу ке Ве ћа би ле или кон тра дик тор не или у су-
прот но сти са Пра ви ли ма Три бу на ла.

Циљ ово га ис тра жи ва ња је: пр во, да при ка жем стра те гиј ску, опе ра-
тив ну и так тич ку ре ал ност ору жа ног су ко ба у и око Сре бре ни це и Же пе 
од њи хо вог про гла ше ња за шти ће ним зо на ма (у да љем тек сту ЗЗ) од стра не 
Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја (у да љем тек сту СБ УН) до окон-
ча ња тог су ко ба; дру го, да про ве рим да ли су по да ци о бро ју за ро бље них и 
по гу бље них бо ра ца 28. ди ви зи је Ар ми је Ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не (у 
да љем тек сту А РБиХ), ко је Ту жи ла штво за сту па у оп ту жни ца ма, тач ни; 
тре ће, да на осно ву до ступ них до ку ме на та про ве рим да ли је би ло огра ни-
ча ва ња до ту ра ху ма ни тар не по мо ћи ста нов ни штву Сре бре ни це и Же пе и 
да ли је би ло огра ни ча ва ња ло ги стич ке по др шке УН ПРО ФОР-у, а ако је би-
ло да ис тра жим раз ло ге због че га; че твр то, да утвр дим ка ко је и на осно ву 
ко јих до ку ме на та са ста вљен „Из ве штај Ко ми си је Вла де Ре пу бли ке Срп ске 
о до га ђа ји ма у и око Сре бре ни це од 10. до 19. ју ла 1995. го ди не“, те да, упо-
ре ђи ва њем са до ку мен ти ма ко ји су ме ни би ли до ступ ни о тим до га ђа ји ма, 
утвр дим тач ност и на уч ну објек тив ност по ме ну тог Из ве шта ја. Дру гим ре-
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чи ма, циљ је да те сти рам ре зул та те у ве зи са бро јем за ро бље них и по гу-
бље них бо ра ца 28. ди ви зи је ко је Ту жи ла штво Ха шког три бу на ла за сту па 
у оп ту жни ца ма на осно ву фо рен зич ких на ла за (про на ла же ње и екс ху ма-
ци је ма сов них при мар них и се кун дар них гроб ни ца, утвр ђи ва ње вре ме на, 
узро ка и на чи на смр ти, иден ти фи ка ци је по зна тим ме то да ма, укљу чу ју ћи и 
ДНК ана ли зе) ис тра жи те ља, вој них и дру гих екс пе ра та Ту жи ла штва. Ни-
је, да кле, циљ да оспо ра вам и не ги рам по дат ке ко је за сту па Ту жи ла штво. 
Ни је ни да их по твр дим и по др жим. Јед но став но, да их те сти рам. Пе то, да 
до при не сем бо љем са гле да ва њу вој ног кон тек ста бор бе них и дру гих опе-
ра ци ја ко је су се у ре ле вант ном пе ри о ду од ви ја ле, и ше сто, да по ку шам да, 
на осно ву чи ње ни ца, објек тив но утвр дим исти ну о до га ђа ји ма у и око Сре-
бре ни це у ју лу и ав гу сту 1995. го ди не. Без на ме ре да вре ђам ин те ли ген ци ју 
и зна ње чи та ла ца, под се ћам да је, по де фи ни ци ји, исти на – уста но вље на 
чи ње ни ца.

Та ко ђе ис ти чем да те сти ра ње ре зул та та ис тра жи ва ња и ана ли зе до-
би је них јед ном ме то дом ни је мо гу ће том истом ме то дом. То је мо гу ће са мо 
не ком дру гом ме то дом. Сто га сам се, у књи зи „Сре бре ни ца – ге но цид над 
исти ном“ од лу чио за ме то ду „Пра ће ње кре та ња жи вих ста нов ни ка Сре-
бре ни це пре и по сле опе ра ци је ВРС Кри ва ја-95“, а у овој „пра ће ње кре та ња 
за ро бље них вој ни ка 28. ди ви зи је А РБиХ“. Пра тио сам, да кле про бој 28. 
ди ви зи је А РБиХ из Сре бре ни це ка Ту зли и ева ку а ци ју ци ви ла из По то ча-
ра у Ту злу и око ли ну. Та ко је, на осно ву бро ја ста нов ни ка Сре бре ни це пре 
опе ра ци је ВРС и бро ја тих ста нов ни ка по сле опе ра ци је ВРС, мо гу ће утвр-
ди ти раз ли ку и на тај на чин са зна ти ко ли ко ста нов ни ка не до ста је по сле 
опе ра ци је у од но су на број ко ли ко их је би ло пре опе ра ци је ВРС. Та ко ђе, на 
осно ву бро ја бо ра ца 28. ди ви зи је А РБиХ ка да су по че ле бор бе за Сре бре-
ни цу (ула зна ин фор ма ци ја) и бро ја бо ра ца на кон осло ба ђа ња (за у зи ма ња) 
Сре бре ни це, од но сно на кон за вр шет ка тих бор би (из ла зна ин фор ма ци ја), 
мо гу ће је утвр ди ти раз ли ку из ме ђу ула зне и из ла зне ин фор ма ци је, од но сно 
вој не гу бит ке то ком тих бор би. Исто вре ме но, на осно ву те раз ли ке мо гу ће 
је утвр ди ти не до ста је ли „ви ше од 7.000“ ста нов ни ка ко ли ко Ту жи лац твр-
ди да је по гу бље но вој но спо соб них му шка ра ца Сре бре ни це.

Као па ра диг ма за ово ис тра жи ва ње по слу жи ле су ми и ко ри шће не су 
оп ту жни це и до ку мен та из спи са пред ме та ИT-05-88-ПT (у да љем тек сту 
По по вић и оста ли) и ИT-05-88/2-И (Ту жи лац про тив Здрав ка То ли ми ра, у 
да љем тек сту Пред мет То ли мир).

Све што сам са знао, са знао сам чи та њем до ку ме на та из тих пред ме-
та и ко ри шће њем по да та ка из њих за по треб не ана ли зе. Ти до ку мен ти су 
као из во ри по да та ка од лу ка ма суд ских Ве ћа увр ште ни у спис као до ка зни 
пред ме ти. Нај ве ћи број до ку ме на та је са озна ком „П“ – до ка зни пред мет 
ту жи ла штва, а ве о ма ма ли број њих је са озна ком „Д“ – до ка зни пред мет 
од бра не. Из во ри тих до ку ме на та су му сли ман ски ло кал ни ор га ни ци вил не 
вла сти и ор га ни вла сти Фе де ра ци је БиХ (у да љем тек сту Ф БиХ), ко ман де 
је ди ни ца А РБиХ, ме ђу на род не ор га ни за ци је (МКЦК, УН ХЦР, Ле ка ри без 
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гра ни ца), УН ПРО ФОР (ко ман де из За гре ба, Са ра је ва и Ту зле и ко ман да хо-
ланд ског ба та љо на ко ји је био ста ци о ни ран у Сре бре ни ци), екс перт ски из-
ве шта ји вој них и дру гих екс пе ра та Ту жи ла штва и дру ги. На кон при ку пља-
ња по да та ка и до ку ме на та ма те ма тич ким ме то да ма сам из вр шио по треб на 
из ра чу на ва ња, а ана ли зом рат них до ку ме на та утвр дио сам чи ње ни це о вој-
ним бор бе ним и дру гим опе ра ци ја ма обе ју стра на у су ко бу. Ре зул та те и 
чи ње ни це ста вљам јав но сти на рас по ла га ње.

Це ло куп но ис тра жи ва ње оба вио сам пот пу но са мо стал но без ичи је 
по мо ћи и са рад ни ка, па се за то тру дим да у нај ве ћој ме ри бу дем пре ци зан и 
та чан. Јер ја сам чо век и мо гу да по гре шим, иако сам се тру дио да сва из ра-
чу на ва ња и при каз бор бе них и дру гих до га ђа ја бу ду тач ни.

Бог не мо же да про ме ни про шлост (исто ри ју)2. Исто ри ча ри мо гу, али 
са мо по на ло гу оних ко ји се де у удоб ним фо те ља ма у сво јим рас ко шним 
ка би не ти ма и но се оде ла од 5.000 до ла ра. Сто га сам се од лу чио да пи шем о 
са да шњо сти или у са да шњем вре ме ну или у вре ме ну пост са да шњем, не за 
бу дућ ност већ за веч ност, ка ко исто ри ча ри не би мо гли ме ња ти про шлост 
ни у слу ча ју Сре бре ни це. Исто та ко ни је по све си гур но да ће сва до ку мен-
та ци ја Ха шког три бу на ла би ти са чу ва на ка ко би, на кон три де се так го ди на, 
би ла до ступ на исто ри ча ри ма ко ји не ра де за оне из удоб них фо те ља и ка-
би не та и ко ји не би да ме ња ју про шлост не го да се озбиљ но по за ба ве исто-
риј ским ис тра жи ва њи ма и да иду пу тем исти не.

2 Р. Епер сон: „Ма со не ри ја – за ве ра про тив хри шћан ства“, Pu bli us Press, Ari zo na Re-
pu blic, САД.
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Ово по гла вље има свр ху да по ве же са др жај мо је прет ход не књи ге 
„Сре бре ни ца – ге но цид над исти ном“ са овом. На и ме у прет ход ној књи зи 
пред мет ис тра жи ва ња био је пра ће ње кре та ња ста нов ни ка Сре бре ни це пре, 
у то ку и по сле опе ра ци је ВРС „Кри ва ја-95“ у ју лу 1995. го ди не, тач ни је од 
6.ју ла те го ди не и огра ни че ног на па да на је ди ни це 28. ди ви зи је А РБиХ. 
Узрок то га на па да би ло је бор бе но де ло ва ње 28. ди ви зи је А РБиХ то ком 
це лог пе ри о да тра ја ња ста ту са за шти ће не зо не, ко ји је сре бре нич ка ен кла-
ва до би ла Ре зо лу ци ја ма 819 и 834 Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја. 
Не по сред ни по вод за на пад ВРС на 28. ди ви зи ју је сте на пад је ди ни ца те ди-
ви зи је на се ло Ви шњи цу3 26. ју на 1995. го ди не ка да су у се лу за те че ни са мо 
ста ри ји ци ви ли и у се лу ни је би ло је ди ни ца ВРС. По би ли су срп ске ци ви ле 
и у ре дов ном бор бе ном опе ра тив ном из ве шта ју Ге не рал шта ба А РБиХ (у 
да љем тек сту ГШ А РБиХ) Дру гом кор пу су А РБиХ (у да љем тек сту 2.К 
А РБиХ) и 28. ди ви зи ји4 из ве сти ли о то ме на па ду да су „чет ни ци… има ли 
гу би та ка ме ђу ци ви ли ма“. Та ко ГШ А РБиХ охра бру је и бо дри сво је пот-
чи ње не је ди ни це да „чет ни ке“ (Ср бе) тре ба уби ја ти, не за ви сно од то га је су 
ли вој ни ци или ци ви ли, ис ти чу ћи при мер се ла Ви шњи це. Од го вор ВРС је 
био не из бе жан и, са аспек та вој не док три не, из ну ђен и нео п хо дан ка ко би се 
за шти ти ле соп стве не је ди ни це и ста нов ни штво, али и те ри то ри ја. Од го вор 
је био и прав но ле ги ти ман. Шта се тач но и на ко ји на чин де ша ва ло у том 
пе ри о ду ви де ће мо не што ка сни је у Дру гом по гла вљу, „Бо бе на деј ства 28. 
ди ви зи је А РБиХ“. За са да то ли ко. Циљ је сти ца ње це ло ви те сли ке о до га-
ђа ји ма у и око Сре бре ни це у ре ле вант ном пе ри о ду.

Ов де ће мо прет ход ну ана ли зу кре та ња жи вих ста нов ни ка Сре бре ни-
це пре, у то ку и по сле опе ра ци је ВРС упот пу ни ти зна чај ним по гла вљем 
ко је се од но си на кре та ње рат них за ро бље ни ка 28. ди ви зи је од на па да ВРС 
на је ди ни це 28. ди ви зи је, а то је од за у зи ма ња Сре бре ни це 11. ју ла до кра ја 
ав гу ста 1995. го ди не. До га ђа ји у Же пи би ће об ра ђе ни у Тре ћем по гла вљу, 
„Же па“.

3 ГШ А РБиХ „Оба вје штај не по дат ке“ бр. 1/825-525 од 27. 06. 1995. до ста вља 2. К и 
28. ди ви зи ји.

4 Ibid.
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Ше ма-1: Кре та ње рат них за ро бље ни ка 28. ди ви зи је А РБиХ

Ва жна на по ме на: на ред не две ше ме и сви бро је ви у њи ма и ван њих 
из вор но су пре пи са ни из: 1.) Ис ка за о вој ним до га ђа њи ма у Сре бре ни-
ци (Ре ви зи ја), Опе ра ци ја „Кри ва ја-95“, 1. но вем бар 2002. го ди не вој ног 
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екс пер та ту жи ла штва5, 2.) Чи ње нич ни основ у пред ме ту ИT-05-88-ПT, 
24.02.2006. го ди не (у да љем тек сту Чи ње нич ни основ) и 3.) из оп ту жни-
це: Ту жи лац про тив Здрав ка То ли ми ра, пред мет ИT-05-88/2-И. Ово су 
нај ва жни ја до ку мен та о бро ју за ро бље них, пре ве же них на стра ти шта и на-
вод но по гу бље них при пад ни ка 28. ди ви зи је А РБиХ ко је Ту жи ла штво за-
сту па у оп ту жни ца ма пред Ха шким три бу на лом. У ма њој ме ри ко ри шће на 
су и дру га до ку мен та, али са мо она у ко ји ма је би ло по да та ка о бро ју за ро-
бље них, пре ве же них и на вод но по гу бље них бо ра ца 28. ди ви зи је А РБиХ.

А) ЗА РО БЉА ВА ЊЕ:

а) Из дво је но из По то ча ра:

1) 3–4 ауто бу са x 60 = 180–240

9) 6 ауто бу са × 60 = 360 (296, на кон пре бро ја ва ња за ро бље ни ка 13.07.95, 
П.6.3.)

Све га из По то ча ра: 540–600 (1.000) (Ово се укла па у све до че ње пу ков ни ка 
Ка ре ман са: 2–3% од 23.000 до 25.000 же на, де це и ста ра ца, ко ли ко их је сти-
гло у По то ча ре 12. и 13. ју ла 95 го ди не)6.

б) Из ко ло не ко ја се про би ја ла:

2) 5–6 ка ми о на × 100 = 500–600 (>1.000)

3) 1 ка ми он × 100 = 100

4) 2 ауто бу са × 60 = 120

5) 1 ка ми он × 100 = 100

6) 1 ауто бус × 60 = 60

7) 1 ка ми он × 100 = 100

Све га из ко ло не ко ја се про би ја ла: 1.080 (2.080)

Мак си мал но за ро бље но (гор ња гра ни ца ра спо на бро је ва): из По то ча ра а) 
и ко ло не ко ја се про би ја ла б) и од ве де но на при вре ме но за то че ње у Бра-
ту нац је: а)+б) 600+1.080 = 1.680 (2.080, ако се узме у об зир број 1.000 

5  Р. Ба тлер, Ис ка за о вој ним до га ђа њи ма у Сре бре ни ци (Ре ви зи ја), Опе ра ци ја „Кри-
ва ја-95“; 01.11.2002. го ди не, ( у да љем тек сту Ис каз), број Три бу на ла 03072366.

6  Пу ков ник Ка ре манс, ко ма дант хо ланд ског ба та љо на УН ПРО ФОР-а, Из ја ва од 
25. 09. 1995. го ди не (стр. 3), број Три бу на ла, 00818008.
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из дво је них у По то ча ри ма ко ји Ту жи лац на во ди у оп ту жни ци ) ли ца, под 
усло вом да је у Но вој Ка са би би ло 160. А ако је у Но вој Ка са би би ло 3.000 
за ро бље ни ка, он да је укуп но за ро бље но: 3.820 /2), 3) и 4) ше ма-1/ + 600 
/1) и 9) ше ма-1/ = 4.420 (4.820). Пре ма Из ве шта ју ба зи ра ном на Де бри-
фин гу7 , ко ји је Хо ланд ски ин сти тут за рат ну до ку мен та ци ју (НИ ОД) из-
ра дио по на ло гу Ми ни стар ства од бра не Хо лан ди је за по тре бе хо ланд ског 
Пар ла мен та (у да љем тек сту, Де бри финг), 28. ју ла 95, укуп но је из ко ло не 
за ро бље но 3.000 му шка ра ца при пад ни ка 28. ди ви зи је А РБиХ. Већ са да 
ви ди мо зна чај но не сла га ње бро је ва ко је за сту па Ту жи лац у оп ту жни ца ма 
и оних ко је за сту па ре фе рент на на уч на уста но ва из обла сти про у ча ва ња 
рат не до ку мен та ци је, НИ ОД.

Има мо ли у ви ду чи ње ни цу да су за ро бље ни вој ни ци 28. ди ви зи је А 
РБиХ при ка за ни на ли ва ди у се лу Сан ди ћи ма (1.000) на тој ли ва ди би ли 
при вре ме но и да су пре ба че ни у Но ву Ка са бу, он да број за ро бље ни ка при-
ка за них у Но вој Ка са би об у хва та и оне ко ји су при ка за ни на ли ва ди у Сан-
ди ћи ма. То, да кле ни су по себ не гру пе за ро бље ни ка, па се не мо гу са би ра ти 
(као на при мер 2.500–3.000+1.000 са ли ва де у Сан ди ћи ма) ка ко би се до био 
ко на чан број за ро бље них вој ни ка 28. ди ви зи је.8

Сто га укуп ни мак си мал ни број за ро бље них вој ни ка 28. ди ви зи је 
тре ба ума њи ти за 1.000 и та ко, су прот но тврд ња ма Ту жи о ца у оп ту жни-
ци и вој ног екс пер та оп ту жбе у Ис ка зу, до би ја мо ствар ни укуп ни број 
мак си мал но за ро бље них вој ни ка 28. ди ви зи је, ко ји из но си 3.420 (3.820)

Б) ПРЕ ВО ЖЕ ЊА ЗА РО БЉЕ НИ КА ИЗ БРА ТУН ЦА у зо ну 1. Звор нич-
ке ла ке пе ша диј ске бри га де ( у да љем тек сту 1.Злпбр): (Ора хо вац, Пи-
ли ца и Пет ков ци)

а) Из дво је них из По то ча ра:

1) 3–4 ауто бу са × 60 = 180–240

9) 6 ауто бу са × 60 = 360

б) Из ко ло не ко ја се про би ја ла:

6) 1 ауто бус × 60 = 60

4) 2 ауто бу са × 60 = 120
7  Из ве штај ба зи ран на Де бри фин гу, НИ ОД-а (Хо ланд ски ин сти тут за рат ну до ку-

мен та ци ју), 28. ју ли 1995. стр 2, до ка зни пред мет D101/95/19818 (у да љем тек сту Де бри финг).
8 Те ле грам-ин фор ма ци ја Оде ље ња без бед но стии 2.К А РБиХ ор га ну без бед но сти 

ГШ А РБиХ од 20.07.1995. го ди не, број Три бу на ла 00950208.
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7) 1 ка ми он × 100 = 100

5) /3/ 1 ка ми он × 100 = 100

8) 6 ауто бу са × 60 = 360

8) 5–6 ка ми о на × 100 = 500–600

Све га пре ве же них из Бра тун ца у зо ну 1.Злпбр: а) + б) = 1.940

Мак си мал но пре ве зе но из Бра тун ца у зо ну 1.Злпбр 1.940 (2.340), ако 
је из Но ве Ка са бе од ве зе но 160 /6) и 7) Ше ма-1/ и ако је из По то ча ра из дво-
је но 1.000. А ако је из Но ве Ка са бе пре ве зе но 2.500 до 3.000 за ро бље ни ка и 
из По то ча ра 1.000, ра чу на то и из ко ло не и из По то ча ра, он да је, пре ма оп-
ту жни ци Ту жи ла штва и на ла за вој ног екс пер та ту жи ла штва, мак си мал но 
пре ве зе но у зо ну 1.Злпбр 4.940 (5.340).

Ако и на овом ме сту узме мо у об зир го ре на ве де ну чи ње ни цу из Те-
ле гра ма, ко ја се од но си на број за ро бље них вој ни ка 28. ди ви зи је ко ји су 
при вре ме но бо ра ви ли на ли ва ди у Сан ди ћи ма, па за тим ода тле пре ба че ни 
у Но ву Ка са бу, он да је мак си ма лан број пре ве зе них за ро бље ни ка у зо ну 
1.Злпбр по треб но ума њи ти за 1.000. На тај на чин до би ја мо ствар ни број 
пре ве зе них ко ји из но си 3940 (4.340).

Број за ро бље них из ко ло не и из дво је них из По то ча ра мо рао би би-
ти ве ћи од бро ја пре ве зе них из Бра тун ца на стра ти шта за то што је, пре ма 
тврд ња ма ту жи о ца, део за ро бље ни ка по гу бљен на ме сти ма за ро бља ва ња: 
у Бра тун цу, до ли ни Цер ске и у скла ди шту у Кра ви ца ма, ка ко твр де и вој ни 
екс перт и ту жи лац (Та бе ла 2. ко ло на 6, ре до ви 3, 4, 5 и 6). Ме ђу тим, ка-
ко ви ди мо ста ње је обр ну то. Има мо ве ћи број пре ве зе них из Бра тун ца на 
стра ти шта у зо ну од го вор но сти звор нич ке бри га де од бро ја за ро бље них из 
ко ло не и из дво је них из По то ча ра. То ни је ло гич но и ука зу је на про из вод њу 
по да та ка и ма ни пу ли са ње ин фор ма ци ја ма. У те о ри ји рат не ве шти не то је 
по зна то под пој мом пси хо ло шко-про па ганд на деј ства или дез ин фор ма ци ја, 
и пред ста вља са став ни део „пси хо ло шких опе ра ци ја“

Кре та ње за ро бље ни ка до вр ши ће мо при ка зом и ана ли зом на вод но по-
гу бље них вој ни ка 28. ди ви зи је.

На Ше ми-2. при ка зан је Пре глед за ро бља ва ња, за то че ња и по гу-
бље ња му шка ра ца из Сре бре ни це. На пр ви по глед је ја сно да екс перт Ту-
жи ла штва уоп ште не зна ко ли ко је му шка ра ца по гу бље но. Он не на во ди, 
осим у јед ном слу ча ју (че ти ри), ни јед ну број ку јер му то и ни је по зна то. 
Ње го ва па жња је усме ре на на то да под у пре на во де Ту жи о ца да би се ци фре 
ту жи о ца на овај на чин мо гле по твр ди ти на во де ћи не по зна ти број или ко-
ри шће њем нео д ре ђе них пој мо ва као не ко ли ко ка ми о на, не ко ли ко сто ти на, 
сто ти не, не по зна то, и сл.
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Ше ма-2: Пре глед за ро бља ва ња, за то че ња и по гу бље ња бо ра ца 28. ди ви зи је А 
РБиХ по оп ту жни ца ма и Ис ка зу*

* Ри чард Ба тлер, Ис каз, број Три бу на ла 03072366.
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П---- Па ра граф

Цр на бо ја: Вој ни екс перт ту жи ла штва

Пла ва бо ја: Ту жи лац, Чи ње нич ни основ у пред ме ту ИT-05-88-ПT, 
24. 02.2006. го ди не.

Цр ве на бо ја: Ту жи лац, Оп ту жни ца про тив Здрав ка То ли ми ра; Пред мет 
ИT-05-88/2-И.

По гле дај мо са да број на вод но по гу бље них му шка ра ца из Сре бре ни це пре ма 
оп ту жни ца ма ту жи ла штва из пред ме та По по вић и оста ли (ИT-05-88-ПT) и 
пред ме та То ли мир (ИT-05-88/2-И).

Ц) ПО ГУ БЉЕ ЊА:

(Ц1- Ма сов на по гу бље ња)

– До ли на Цер ске. . . . . . . . . . . . . . . . 150 (П.91) - - - - - - - - 150 (П.21.3)
– Кра ви ца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000 (П.92)  - - - - - - - 1.000 (П.21.4)
– Ре ка Ја дар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (П.90)  - - - - - - - - 15 (П.21.2)
– Н.Ка са ба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не ма- - - - - - - - - - 20 (П.21.3.1)
– Ли ва да-Сан ди ћи  . . . . . . . . . . . . . . . . Не ма- - - - - - - - - - 15 (П.21.4.1)
– Ора хо вац (Гр ба вач ка шко ла)  . . . . . . Не ма- - - - - - - - - - 100 (П.21.6)
– Ро че ви ћи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не ма- - - - - - - - - - 500 (П.21.8.1)
– Шко ла Лу ке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (П.93)  - - - - - - - - 25 (П.21.5)
– Шко ла Ора хо вац  . . . . . . . . . . . . . .1.000 (П.94)  - - - - - - - 1.000 (П.21.6)
– Пет ков ци (шко ла)  . . . . . . . . . . . 1.000 (П.95,96)  - - - - - - 1.000 (П.21.8)
– Пи ли ца(ВЕ Бра ње во)  . . . . . . . . 1.200 (П.97,98)  - - - - - - 1.200 (П.21.11)
– Пи ли ца(Дом кул ту ре) . . . . . . . . . . 500 (П.99) - - - - - - - - 500 (П.21.12)
– Ко злук. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 (П.100)  - - - - - - - 500 (П.21.10)
– Не зук  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не ма- - - - - - - - - - 10 (П.21.13)

СВЕ ГА ПО ГУ БЉЕ НО:

– Вој ни екс перт ту жи ла штва   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Не по зна то

– Ту жи лац - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.390 (6.235)

(Ц2 Груп на-по је ди нач на по гу бље ња по сле 19.ју ла 1995. год.)

– Пре жи ве ли са ВЕ Бра ње во  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 (П.21.14)

– Ра ње ни ка из бол ни це у Ми ли ћи ма  - - - - - - - - - - - - - - - - - -11 (П.21.15)

– Не да ле ко од Сна го ва  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 (П.21.15.1)
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– По гу бље ња у бли зи ни Тр но ва - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 (П.21.16)

Све га:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27

(Ц3 Си ту а ци о на уби ства)

– По то ча ри- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 (П.22.1)

– Бра ту нац - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53 (П.22.2)

– Су пер мар кет у Кра ви ци  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (П.22.3)

– Шко ла у Пет ков ци ма  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -мно ге (П.22.4)

Све га си ту а ци о на уби ства - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80

 СВЕ ГА ПО ГУ БЉЕ НО (Ц1+Ц2+Ц3)- - - - - - - - - - - - - - 6.342

На кон пред ње ана ли зе има мо сле де ће по дат ке (све пре ма тврд ња ма Ту-
жи о ца у оп ту жни ца ма у ци ти ра ним пред ме ти ма и ње го вог вој ног екс-
пер та):

А) Мак си мал но за ро бље но бо ра ца 28. ди ви зи је- - - - - - 4.420 (4.820)

Б) Мак си мал но пре ве зе них у зо ну 1.ЗЛпбр  - - - - - - - - - 4.940 (5.340)

Ц) Мак си мал но по гу бље них - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.390 (6.342)

На по ме на: Број мак си мал но за ро бље них (А) и мак си мал но пре ве зе них у 
зо ну 1.Злпбр (Б) ни је ума њен за 1.000, сход но го ре из не тој чи ње ни ци по до-
ку мен ту 00950208.

Пре ма по да ци ма АИД-а Ту зла (Аген ци ја за ис тра жи ва ње и до ку мен та ци ју, 
на по ме на ауто ра), број Три бу на ла 01007053, по гу бље но је:

– Кра ви ца (Скла ди ште), 13. 07. 95.- - - - - - - - - - - - - Не ко ли ко сто ти на

– Ти шћа (основ на шко ла) 12–14. 07. 95.  - - - - - - - - - - - - - - - 25

– Ора хо вац (Гр бав.шк.), 14. или 15. 07. 95.  - - - - - - - - - - -Ви ше сто ти на

– Пет ков ци (шко ла,бра на), 14. или 15. 07. 95.  - - - - - - - - -Ви ше сто ти на

– До ли на Цер ске 14–21. 07. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ви ше сто ти на

– Пи ли ца: 14–16. 07. 95. – у и око шко ле- - - - - - - - - - - - -Ви ше сто ти на

– ВЕ Бра ње во (10.ДОд) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Не ко ли ко сто ти на
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По да ци АИД-а ни су ко ри шће ни у про ра чу ни ма. Као што се ви ди, ни-
је ни мо гу ће ко ри сти ти их, јер су из ра же ни у нео д ре ђе ним бро је ви ма, осим 
у јед ном слу ча ју. Ис та кли смо их ра ди по ре ђе ња и сти ца ња це ло ви ти је сли-
ке о мањ ка во сти оп ту жни це и, у нај ма њу ру ку, сум њи вим до ка зи ма ту жи-
ла штва. Мо гло би се ре ћи, и не по у зда ним до ка зи ма.

Ко нач но, на кон пред ње ана ли зе за ро бља ва ња, за то че ња, пре во-
же ња и по гу бље ња за ро бље них вој ни ка 28. ди ви зи је, без по да та ка из 
пред њег до ку мен та АИД Ту зла, има мо сле де ћу си ту а ци ју:

1.) Б>А: Број пре ве зе них за ро бље ни ка из ме ста за то че ња у Бра-
тун цу је ве ћи од бро ја за ро бље них ко ји су при вре ме но, на кон за ро бља-
ва ња, би ли сме ште ни у Бра тун цу, што је не мо гу ће. Про ти ви се за ко ни-
ма ло ги ке, ма те ма ти ке и за ко ни ма здра вог ра зу ма. Не схва тљи во је да 
ту жи ла штво мо же на ова кав на чин да са ста вља оп ту жни це ко је очи-
глед но са др же не тач не или, у нај ма њу ру ку, кон тра дик тор не по дат ке. 
Не ра ди се о ма лим или не знат ним раз ли ка ма у по да ци ма у ве зи са 
бро је ви ма за ро бље них, пре ве зе них на стра ти шта и на вод но по гу бље-
них. Као што се ви ди, број пре ве зе них за ро бље ни ка (Б) у зо ну 1.Злпбр 
ве ћи је од бро ја за ро бље них (А) за 520 (520) осо ба, а број на вод но по гу-
бље них (Ц) ве ћи је за 450 (1.002) осо ба од бро ја до ве зе них на по гу бље-
ње (Б). При род но је да си ту а ци ја бу де обр ну та, по го то во што ту жи лац 
твр ди да су по гу бље ња из вр ше на и на те ри то ри ји оп шти не Бра ту нац 
пре пре во же ња у зо ну 1.Злпбр. Сход но то ме, број пре ве зе них (Б) тре бао 
би би ти ма њи од бро ја за ро бље них нај ма ње за 1400 вој ни ка, ко ли ко је, 
пре ма тврд ња ма Ту жи о ца, по гу бље но у до ли ни Цер ске /150 (П.91) 150 
(П.21.3)/; скла ди шту у Кра ви ци /1.000 (П.92) 1.000 (П.21.4)/; на ре ци Ја-
дар /15 (П.90) 15 (П.21.2)/; у Н.Ка саб /Не ма, 220 (П.21.3.1)/ и на ли ва ди у 
Сан ди ћи ма /Не ма, 15 (П.21.4.1)/. Све се то на вод но до го ди ло у ме сти ма 
за ро бља ва ња и за то че ња на те ри то ри ји оп шти не Бра ту нац пре пре во-
же ња (ви де ти у Ше ми 2, ко ло на 5, Пре во же ња).

Да кле, мак си мал ни број пре ве зе них у зо ну 1.Злпбр мо же би ти је ди-
но 3.020 ( 3.420) (4.420 ми нус 1.400 на вод но по гу бље них на ме сти ма за ро-
бља ва ња-за то че ња или 4.820 ми нус 1.400). Ни је мо гло би ти да је од овог 
бро ја пре ве зе них на стра ти шта у зо ни 1.Злпбр (3.020/3.420) по гу бље но 
5.390 (6.342) за ро бље ни ка, ко ли ко ту жи лац твр ди у оп ту жни ца ма.

2.) Ц>Б: Број на вод но по гу бље них вој ни ка 28. ди ви зи је (му шка-
ра ца из Сре бре ни це) је ве ћи од бро ја вој ни ка ко ји су пре ве зе ни из Бра-
тун ца на ме ста по гу бље ња у зо ну 1.Злпбр, што је не мо гу ће. На ве де на 
си ту а ци ја се та ко ђе про ти ви за ко ни ма ло ги ке, ма те ма ти ке и здра вог 
ра зу ма. Јед ном реч ју, про ти ви се за ко ни ма и ме то да ма на у ке. При род-
но је да број по гу бље них за ро бље ни ка не мо же би ти ве ћи од бро ја до-
ве зе них на ме ста по гу бље ња. При род но је, та ко ђе, да број по гу бље них 
за ро бље ни ка (Ц) не мо же би ти ве ћи од бро ја за ро бље них (А). Ме ђу тим, 
по тврд ња ма ту жи ла ца у Ха шком три бу на лу и то је мо гу ће. Оно што 
ту жи о ци у Ха шком три бу на лу за сту па ју је не ве ро ват но. Они твр де да 
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је број по гу бље них за ро бље ни ка (Ц) ве ћи од бро ја за ро бље них (А) за 
970 (1.522) осо ба.

Ова ана ли за по ка зу је, ван сум ње, да ту жи лац не рас по ла же по у зда-
ним и тач ним ин фор ма ци ја ма. По го то во се то од но си на ње го вог вој ног 
екс пер та ко ји све што твр ди и на вод но зна о за ро бља ва њу, за то че њу, пре-
во же њу и по гу бље ну вој ни ка 28. ди ви зи је то ис ка зу је нео д ре ђе но у сти лу 
„не по зна то“, „не ко ли ко хи ља да“, „на сто ти не“, „сто ти не“, „ви ше од“ и сл. 
Та ко ђе је и ов де ра зум но за кљу чи ти да се ра ди о про из вод њи и ма ни пу ли-
са њу ин фор ма ци ја ма. Дез ин фор ма ци ја би се пре оче ки ва ла у окви ру вој них 
деј ста ва не го при ли ком во ђе ња суд ског по ступ ка. У сва ком слу ча ју, ре зул-
та ти ове ана ли зе до во де у пи та ње кључ не тврд ње ту жи ла штва, и то у ве о ма 
зна чај ној ме ри.

Ка да се ова ана ли за упот пу ни ана ли зом кре та ња ста нов ни ка Сре бре-
ни це из мо је прет ход не књи ге „Сре бре ни ца – ге но цид над исти ном,“ до би ја 
се ја сна сли ка не са мо о на вод ним по гу бље њи ма већ и о ра ду ту жи ла ца. 
Не из бе жно се по ста вља ју и не ка дру га пи та ња. На при мер: шта ра де од бра-
не оп ту же них? Чи та ју ли они пре ци зно оп ту жни це и ба ве ли се њи хо вим 
са др жа јем? Очи глед но је да се они ти ме не ба ве, са из у зет ком ти ма од бра не 
ге не ра ла Ми ле ти ћа ко ји ни је имао по тре бе да се ти ме ба ви јер Ми ле тић 
ни је био ни оп ту жен за ма сов на уби ства. Са мо овај део ана ли зе кре та ња 
за ро бље ни ка из 28. ди ви зи је А РБиХ до во љан је да оп ту жни це као не про-
фе си о нал но са ста вље не бу ду од ба че не за то што са др же кон тра дик тор не, 
не тач не и не мо гу ће на во де и по дат ке и што су не пре ци зне.

Ко нач но. При ка за ће мо нај јед но став ни ју ана ли зу ста нов ни штва Сре-
бре ни це пре и по сле опе ра ци је ВРС, од но сно пре 11. ју ла 1995. го ди не и 
по сле 11. ју ла исте го ди не, до кра ја ав гу ста 1995. го ди не.

На и ме, јед на од пре су ђе них чи ње ни ца у Три бу на лу је да је по чет ком 
опе ра ци је ВРС на је ди ни це 28. ди ви зи је А РБиХ 6.ју ла 1995. го ди не у Сре-
бре ни ци би ло 40.000 ста нов ни ка.9 Да на 4. ав гу ста 1995. го ди не, у Ту зли и 
око ли ни Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја и Вла да из Са ра је ва ре ги стро-
ва ли су 35.632 из бе гли ца из Сре бре ни це. По твр ђе но је да се ра ди о ци ви-
ли ма. Ме ђу на род ни ко ми тет цр ве ног кр ста (у да љем тек сту МКЦК), по 
по да ци ма ко је је до био од А РБиХ, уста но вио је да се нај ма ње 3.000 вој ни ка 
28. ди ви зи је про би ло и ушло у са став 2.К А РБиХ а да ни су ре ги стро ва ни 
ме ђу из бе глим ци ви ли ма. То ком бор би за Сре бре ни цу и то ком про бо ја 28. 
ди ви зи је је ди ни це ди ви зи је пре тр пе ле су знат не гу бит ке. Ти гу би ци и гу би-
ци ко ји су би ли по сле ди ца ме ђу соб них окр ша ја то ком бор би за Сре бре ни цу 
и про бо ја ди ви зи је су ле ги тим не жр тве и за њих ни ко не мо же да од го ва-
ра. Из ви ше из во ра по твр ђе но је да се укуп но про би ја ло 10.000 до 15.00010 
вој но спо соб них му шка ра ца од ко јих је 1/3 би ла на о ру жа на11 а то су би ли 

9  По да так из пре су де ге не ра лу Кр сти ћу.
10  Де бри финг, Ше ма „Би јег уз Сре бре ни це“, При лог 4.
11  Де бри финг. 
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при пад ни ци 28. ди ви зи је А РБиХ. Пре ма раз ли чи тим из во ри ма, гу би ци 28. 
ди ви зи је то ком про бо ја ка Ту зли би ли су:

–Пре ма Из ве шта ју ГС УН о Сре бре ни ци уз Ре зо лу ци ју Ге не рал не 
скуп шти не УН 53/35 (у да љем тек сту Из ве штај ГС УН) то ком про бо ја по-
ги ну ло је 3.000 вој ни ка 28. ди ви зи је;

– пре ма ви део за пи су ко ји је овом ауто ру при ка зан то ком све до че ња 
у свој ству ве шта ка у Пред ме ту То ли мир у фе бру а ру 2012. го ди не ви ше вој-
ни ка 28. ди ви зи је ко ји су се успе шно про би ли до Ту зле из ја ви ли су да је око 
3.000 вој ни ка по ги ну ло то ком про бо ја;12

– пре ма Из ве шта ју де мо гра фа (ве шта ка ту жи ла штва) то ком про бо ја 
ди ви зи је по ги ну ло је 1.50013 вој ни ка ди ви зи је, а пре ма ре дов ном бор бе ном 
опе ра тив ном из ве шта ју 2.К А РБиХ Ге не рал шта бу А РБиХ од 17.ју ла14 до 
та да је, пре ма њи хо вим са зна њи ма, по ги ну ло у про бо ју 1.000 вој ни ка 28. 
ди ви зи је;

– Пре ма из ја ви на чел ни ка ГШ А РБиХ у Пар ла мен ту Фе де ра ци је БиХ 
свих 5.000 ње го вих вој ни ка 28. ди ви зи је углав ном су се не по вре ђе ни про-
би ли и ушли у са став 2.К А РБиХ;15

– Пре ма из ја ва ма че тво ри це све до ка из ре до ва Му сли ма на, бо ра ца 28. 
ди ви зи је, у чи је по вер љи ве из ја ве је аутор имао увид у свој ству ве шта ка 
од бра не и чи ја име на за то не мо же на ве сти, сва ки од њих ка же да је ви део 
по 1.000 по ги ну лих то ком про бо ја. По што дво ји ца од њих у сво јим из ја ва-
ма го во ре о истом ме сту по ги би је, а оста ла дво ји ца о раз ли чи тим ме сти ма 
про из и ла зи да је укуп но по ги ну ло то ком про бо ја 1.000+2.000=3.000 вој ни-
ка 28. ди ви зи је.16

Ако са да из вр ши мо ана ли зу ових по да та ка до би ће мо сле де ће 
ста ње:
1) 35.632 (ци ви ла) + 3.000 (вој ни ка) = 38.632 + 1.500 (по ги ну лих то ком 
про бо ја ди ви зи је) = 40.132. Овај број не знат но је ве ћи од 40.000 ко ли ко 
је про це ње но да је би ло ста нов ни ка у Сре бре ни ци на по чет ку опе ра ци је 
ВРС 6. ју ла 1995. го ди не.

2) 35.632 (ци ви ла) + 3.000 (вој ни ка) = 38.632 + 1.000 (по ги ну лих то ком 
про бо ја ди ви зи је) = 39.632. Овај број је за 368 осо ба ма њи од бро ја ста-
нов ни ка Сре бре ни це ко ли ко је про це ње но да је би ло 6. ју ла 1995. го ди не.

12  До ка зни пред мет Д280.
13  Хел ге Брун борг, Осло, 12. април 2003. „При лог Из вје шта ју о бро ју не ста лих и 

мр твих из Сре бре ни це,” стр.8, број Три бу на ла 03080316.
14  2.К А РБиХ Ре дов ни бор бе ни из ве штај стр.пов.бр.02-1-727/37 од 17. 07. 95. Ге не-

рал шта бу А РбиХ.
15 Из ја ва ге не ра ла Р. Де ли ћа, ци ти ра Џо на тан Ру пер, „Ико на Сре бре ни це“, „Ин фор-

ма тив ни бил тен пре во да,“ број2/2004. Цен тар за вој но на уч ну до ку мен та ци ју и ин фор ма ци-
је, Бе о град 1994.

16  Из ја ве че тво ри це.све до ка-Му сли ма на : 1) 27. 10. 95. 2) 09. 10. 95. 3) 01. 02. 96. и 4) 
12. 02. 96 (D268, D269, D270 и D271). Ма да је иден ти тет све до ка по вер љив, бро је ви до ка-
зних пред ме та ко ји са др же њи хо ве из ја ве и ко ји су ушли у спис на ве де ни су.
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3) 35.632 (ци ви ла) + 3.000 (вој ни ка) = 38.632 + 3.000 (по ги ну лих то ком 
про бо ја 28. ди ви зи је) = 41.632. Ово је тре ћа мо гу ћа ва ри јан та на осно-
ву рас по ло жи вих по да та ка.

Да ља ана ли за је ско ро из ли шна. Све је ја сно и јед но став но. У са мо 
јед ној ва ри јан ти, по сле опе ра ци је ВРС не до ста је 368 осо ба у од но су на број 
ста нов ни ка пре опе ра ци је.

По треб но је на гла си ти та ко ђе да у овој ана ли зи ни су узе ти у об зир 
по да ци о бро ју по ги ну лих то ком бор би за Сре бре ни цу у ју лу 1995. и то ком 
ме ђу соб них окр ша ја је ди ни ца ди ви зи је у ме те жу и не са гла сно сти око на-
чи на ре ше ња на ста лог про бле ма. Ни су узе ти у про ра чун ни по да ци о бро ју 
раз ме ње них за ро бље них вој ни ка ди ви зи је ко ји се кре ће од 17117 до 255,18 у 
за ви сно сти од про на ђе них до ку ме на та о раз ме ни за ро бље ни ка из ло го ра 
Бат ко вић код Би је љи не. Ни су узе ти у про ра чун ни по да ци о бро ју вој ни ка 
28. ди ви зи је ко ји су на шли уто чи ште у Ср би ји и ода тле вра ће ни у БиХ или 
су се исе ли ли у тре ће др жа ве. Пре ма до ступ ним до ку мен ти ма ра ди се о 542 
осо бе,19 све му шкар ци. Ни су узе ти у про ра чун ни 300 до 400 вој ни ка 28. 
ди ви зи је ко ји су по бе гли у Же пу,20 па ка сни је ева ку и са ни. Ко нач но, у про-
ра чун ни су узе ти по да ци о бро ју вој ни ка 28. ди ви зи је А РБиХ („свих 5.000 
вој ни ка“) ко ји су се, пре ма из ја ви ге не ра ла Де ли ћа, углав ном не по вре ђе ни 
про би ли и ушли у са став 2.К А РБиХ. У слу ча ју Сре бре ни це, ка да су у пи-
та њу ста во ви Ту жи ла штва, Три бу на ла и Вла де из Са ра је ва, али и не ких 
не вла ди них ор га ни за ци ја у БиХ, Ср би ји и ши ре – све је мо гу ће.

17  Спи сак Му сли ма на раз ме ње них из ло го ра Бат ко ви ћи, 13. 03. 2002. год., број Три-
бу на ла 02169925 или до ка зни пред мет D228.

18  Спи сак Му сли ма на раз ме ње них из ло го ра Бат ко ви ћи, 25. 05. 2004. год., до ка зни 
пред мет P1733.

19  Спи сак ли ца му сли ман ске на ци о нал но сти при пад ни ка МОС-а пре да тих ВКИ УН 
ра ди усе ље ња у тре ће др жа ве или ре па три ја ци је у Са ра је во, број Три бу на ла 03625406.

20  Ана ли за па да Сре бре ни це, P 595.



2. БОР БЕ НА ДЕЈ СТВА 28.ДИ ВИ ЗИ ЈЕ А РБиХ

2.1. Ре зо лу ци је Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја и ус по ста вља ње 
за шти ће них зо на

У скло пу оп штих на сто ја ња од стра не Са ве та без бед но сти УН да се 
об у ста ве не при ја тељ ства и пре ки ну бор бе на деј ства и рат у Бо сни окон ча, 
Са вет без бед но сти УН је до нео ре зо лу ци је ко ји ма се Сре бре ни ца и Же па 
про гла ша ва ју за шти ће ним зо на ма. За шти ће не зо не (ЗЗ) Сре бре ни ца и Же па 
уста но вље не су Ре зо лу ци ја ма Са ве та Без бед но сти УН, од 16. апри ла 1993. 
го ди не Ре зо лу ци јом број 819 (Сре бре ни ца) и 6. ма ја 1993. го ди не Ре зо лу ци-
јом број 824 (Же па) и пот пи са ним спо ра зу ми ма из ме ђу ВРС и А РБиХ.

У апри лу 1993. го ди не, на кон до но ше ња ре зо лу ци је Са ве та без бед-
но сти УН број 819 о про гла ша ва њу Сре бре ни це за шти ће ном зо ном, ин тер-
вен ци јом ге не ра ла Мо ри о на, та да шњег ко ман дан та УН ПРО ФОР-а у БиХ, 
по стиг нут је пр ви спо ра зум из ме ђу вој них ко ман да на та за ра ће них стра на, 
ге не ра ла Мла ди ћа (ВРС) и ге не ра ла Ха ли ло ви ћа (А РБиХ). Овај спо ра зум 
пот пи сан је 18. 04. 1993. год. Био је не до вољ но пре ци зан, па је 8. ма ја 1993. 
пот пи сан но ви спо ра зум о де ми ли та ри за ци ји Сре бре ни це и Же пе21 из ме-
ђу истих ко ман да на та, на кон до но ше ња но ве Ре зо лу ци је СБ УН број 824. 
Нај ва жни ји аспект тог спо ра зу ма би ла је де ми ли та ри за ци ја сре бре нич ке 
и жеп ске ен кла ве. Би ло је пред ви ђе но да се све вој не и па ра вој не је ди ни це 
по ву ку из де ми ли та ри зо ва не зо не (ДЗ) и да УН ПРО ФОР-у пре да ју сво сво-
је оруж је и сву му ни ци ју, ми не и екс пло зи ве. Бор ци ма ни је до зво ље но да 
ула зе или да бо ра ве у де ми ли та ри зо ва ној зо ни. Осим то га, УН ПРО ФОР је, 
по спо ра зу му, био овла шћен да од у зи ма оруж је и му ни ци ју ко је је би ло у 
по се ду ци ви ла. УН ПРО ФОР-у је, исто та ко, да та пот пу на сло бо да кре та ња 
у и из ен кла ве. Ово при вре ме но при мир је би ло је пре ћут но ма ње или ви ше 
одр жа ва но.

У ме ђу на род ном рат ном пра ву за шти ће не зо не де фи ни шу се на сле-
де ћи на чин:

За шти ће не зо не: Уна пред пла ни ра не за шти ће не зо не уста но вље не су спо ра-
зу мом из ме ђу за ра ће них стра на или мо гу би ти ме ђу на род но при зна те, као:

a) бол нич ке зо не и ло ка ли те ти;

21  Спо ра зум о де ми ли та ри за ци ји Сре бре ни це и Же пе, D21 и P987.
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b) цен три ко ји са др же спо ме ни ке (углав ном кул тур на до бра под по себ ном 
за шти том;

c) де ми ли та ри зо ва не зо не.22

На да ље се ис ти че да ће ло кал ни ко ман дан ти обез бе ди ти да њи хо ви 
пот чи ње ни по шту ју ЗЗ; да ће, у слу ча ју ка да су при мо ра ни да је на пу сте, 
ло кал ни ко ман дан ти обез бе ди ти да ЗЗ на пу сте сви при пад ни ци њи хо вих 
ору жа них сна га; да ће на пу шта ње ЗЗ уна пред би ти пла ни ра но и прет ход но 
об ја вље но ци вил ним вла сти ма; да ће ЗЗ би ти пре у зе те без бор бе и да оне и 
на кон пре у зи ма ња мо ра ју да оста ну та кве. За па жа мо да по јам „За шти ће на 
зо на“ об у хва та и по јам „Де ми ли та ри зо ва на зо на“, што под ра зу ме ва да је 
по јам ЗЗ и ге о граф ски и прав но ши ри од пој ма ДЗ.

У чла ну 60. До пун ског про то ко ла23 уз Же нев ске кон вен ци је, да би се 
сте као ста тус ДЗ, мо ра ју би ти ис пу ње ни сле де ћи усло ви: 1) да се из зо не 
ева ку и шу сви бор ци, по крет на оруж ја и по крет на вој на имо ви на; 2) да се 
за ак те не при ја тељ ства не сме ју ко ри сти ти ни ка кве не по крет не вој не ин-
ста ла ци је или уста но ве; 3) да вла сти и ста нов ни штво не сме ју пред у зи ма-
ти ни ка кве ак те не при ја тељ ства пре ма дру гој стра ни у су ко бу ни ти пре ма 
би ло ком у или из ван ен кла ве; 4) да мо ра пре ста ти сва ка ак тив ност ве за на 
за вој не на по ре. Тач ком 7, чла на 60. овог Про то ко ла пред ви ђе но је да, ако 
јед на стра на у су ко бу учи ни ма те ри јал ну по вре ду прет ход но на ве де них од-
ре да ба, од но сно усло ва, да ће дру га стра на у су ко бу би ти осло бо ђе на сво јих 
оба ве за из спо ра зу ма ко јим се сте као ста тус ДЗ.

Про блем у ве зи са де ми ли та ри за ци јом Сре бре ни це и Же пе и дру гим 
пи та њи ма ре гу ли са ним у Спо ра зу му о де ми ли та ри за ци ји на стао је као 
по сле ди ца раз ли чи тог схва та ња и ту ма че ња пој мо ва „За шти ће на зо на“ и 
„Де ми ли та ри зо ва на зо на“. Сва ка стра на је ове пој мо ве ту ма чи ла на свој на-
чин. Раз у ме се, на на чин ка ко од го ва ра ње ним ин те ре си ма. Не пре ци зност 
ци ти ра них ре зо лу ци ја, по себ но у ве зи пој мо ва де ми ли та ри за ци ја, гра ни це 
ЗЗ, раз о ру жа ва ње бо ра ца у ЗЗ и ман дат сна га УН ПРО ФОР-а у про це су раз-
о ру жа ва ња, про из ве ли су и раз ли чи та схва та ња и ту ма че ња на ве де них пој-
мо ва. Про блем је на ро чи то еска ли рао до но ше њем Ре зо лу ци је СБ УН број 
836,24 у ко јој се по пр ви пут спо ми ње и по сту па ње сна га УН по од ред ба ма 
Гла ве VII По ве ље УН (На ме та ње ми ра), али и но ви по јам „Без бед на зо на“ 
што је до дат но ис ком пли ко ва ло схва та ње и ту ма че ње пој мо ва, али и ту ма-
че ње ман да та ми ров них сна га УН.

„Без бед на зо на“ (БЗ), био је је дан од уоби ча је них пре во да, ма да би то 
на ен гле ском би ло „se cu rity zo ne“; дру ги пре вод је био „за шти ће на зо на“, 
што на ен гле ском зна чи „pro tec ted zo ne“. Ови из ра зи, ко ри шће ни увек у 
ком би на ци ји са ре чи ма „Ује ди ње не на ци је“, ја сно су им пли ци ра ли да су 
Ује ди ње не на ци је, пре ма схва та њу му сли ман ске стра не, има ле ду жност да 

22  При руч ник о рат ном пра ву, па ра граф 418, до ка зни пред мет D180.
23  До пун ски про то кол I уз Же нев ске кон вен ци је, члан 60 Про то ко ла. 
24  Ре зо лу ци ја СБ УН број 836, P2133.
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за шти те без бед не зо не, уз упо тре бу вој не си ле, уко ли ко се за то ука же по-
тре ба. За Сре бре ни цу из ве ден је за кљу чак да ће, уко ли ко град бу де на пад-
нут, НА ТО-ови ави о ни бом бар до ва ти на па да че.

Ка ко су у А РБиХ схва та ли и ту ма чи ли ци ти ра не пој мо ве ви де ће мо 
из сле де ћих при ме ра:

Пр во: у па ра гра фи ма 60. и 61. Из ве шта ја Ге не рал ног се кре та ра УН о 
Сре бре ни ци25 (у да љем тек сту Из ве штај ГС), на во ди се:

1. Ха ли ло вић је схва тио да спо ра зум по кри ва са мо ур ба ни део, од но сно уже 
град ско под руч је Сре бре ни це, а да се не од но си на ру рал ни део ре ги је; 2. Ха-
ли ло вић је на ре дио Бо шња ци ма у Сре бре ни ци да не пре да ју ко ри сно оруж је 
и му ни ци ју.“ На да ље ГС ка же: „…Бо шња ци су, пре ма то ме, пре да ли пре ко 
300 ко ма да оруж ја, од ко јег ве ли ки број ни је био упо тре бљив, та ко ђе су пре-
да ли ма ли број те шког оруж ја и то оно за ко је ни је би ло му ни ци је. Ве ли ки 
број ла ког на о ру жа ња укло њен је у под руч ја из ван гра да.

Исто то твр ди и Се фер Ха ли ло вић у сво јој књи зи „Лу ка ва стра те ги ја“. 
На стра ни 129. он о де ми ли та ри за ци ји ка же:

Вра тио сам се у штаб и по слао на ре ђе ње у Сре бре ни цу и Же пу да не сми ју 
ни је дан ис пра ван ко мад оруж ја пре да ти, ни ти ије дан чи тав ме так.

Ја сно је да су Му сли ма ни сма тра ли да ДЗ тре ба да об у хва ти са мо град 
Сре бре ни цу (град ско под руч је), а да ру рал ни део ЗЗ мо гу ко ри сти ти за раз-
ме штај сво јих вој них сна га. Та кав при ступ од го ва ра њи хо вим ин те ре си-
ма, јер се ве ћи на вој них сна га, по шту ју ћи прин ци пе бор бе них опе ра ци ја и 
на че ла и прин ци пе Вој не док три не, не рас по ре ђу је у ур ба ним сре ди на ма, 
осим у слу ча ју ка да не по сред но бра не те сре ди не. У кон крет ном слу ча ју је-
ди ни це 28. ди ви зи је А РБиХ ни су ни би ле рас по ре ђе не у Сре бре ни ци ни ти 
на ње ном обо ду ра ди од бра не, већ су би ле рас по ре ђе не на обо ду ен кла ве 
(ЗЗ) у бор бе ном до ди ру са ВРС. То зна чи да је град Сре бре ни ца, по при ро ди 
ства ри, био де ми ли та ри зо ван и да у ње му ни је би ло вој ни ка осим у слу ча ју 
ка да су од ла зи ли или се вра ћа ли са сме не и оних ко ји су би ли на од мо ру 
по сле сме не. То, на да ље, зна чи да је А РБиХ мо гла да за др жи 28. ди ви зи ју у 
ен кла ви у ру рал ним сре ди на ма, да на ста ви пла ни ра на бор бе на деј ства и да, 
на тај на чин, из и гра спо ра зум о де ми ли та ри за ци ји. Та ко је и би ло.

Дру го:
Му ра то вић и Хај ру ла хо вић из ра зи ли су жа ље ње због по ги би је хо ланд ског 
вој ни ка, оправ да ва ју ћи сво је по ступ ке као ле ги тим не јер вој ни ци УН тре ба 
да бра не ен кла ву а не да се по вла че. Та ко ђе су пи та ли за што УН ПРО ФОР 
уоп ште ни је по ме нуо ци вил не жр тве у ен кла ви. Ин си ну и ра ли су да су Ср-
25  Из ве штај Ге не рал ног се кре та ра у скла ду са ре зо лу ци јом Ге не рал не скуп шти не 

53/35, Пад Сре бре ни це (у да љем тек сту Из ве штај ГС УН о Сре бре ни ци), до ка зни пред мет 
P1226.



28 Ратко П. Шкрбић: СРЕБРЕНИЧКА ПОДВАЛА

би ко ри сти ли во зи ла УН ПРО ФОР-а у на па ду. Ди ску си ја је по ста ла ве о ма 
жу стра.26

Му сли ма ни су, да кле, схва та ли да сна ге УН тре ба да бра не ен кла ве 
или да бра не сва под руч ја у БиХ ко ја др жи А РБиХ. Та ко они прав да ју и 
уби ство вој ни ка УН. По њи хо вом схва та њу уло ге УН и њи хо вих сна га, оне 
ни ка ко ни су сме ле да се по вла че већ су тре ба ле да ак тив но бра не ен кла ве 
су ко бља ва ју ћи се са ВРС. Про дукт ова квог схва та ња уло ге сна га УН у БиХ 
је су по на ша ње и бор бе не ак тив но сти А РБиХ, ка ко из ен кла ва, та ко и из ван 
њих, о че му ће би ти ре чи ка сни је.

Тре ће: са са слу ша ња за ме ни ка ко ман дан та хо ланд ског ба та љо на у 
Сре бре ни ци, Ро бер та Фран ке на са зна је мо:

На ши при ја те љи Му сли ма ни на те ре ну не ста ли су без ри је чи.

Ис тра жи те љи ца Вер гер-Му де:

Пре ма из вје шта ју НИ ОД-а, Му сли ма ни су ре кли да је Ни зо зем ски ба та љон 
на пу стио по сма трач ки по ло жај. Би ли су љу ти због то га. То су и по ка за ли.

Р. Фран кен:

Да, мо гло би се то та ко ре ћи. Са ма по се би та тврд ња је тач на. Би ли су љу-
ти јер смо на пу шта ли по сма трач ке по ло жа је. За бо ра ви ли су по ме ну ти да су 
они већ оти шли. Очи то су сма тра ли да на ших осме ро љу ди на по сма трач ком 
по ло жа ју мо же учи ни ти оно што они не мо гу, иако их је би ло не ко ли ко сто-
ти на, али су се по ву кли.“27

Овај део Фран ке но ве из ја ве по ка зу је да Му сли ма ни ни су бра ни ли ен-
кла ву ни ти су има ли на ме ру да је бра не. Исто та ко по ка зу је да су Му сли ма-
ни сма тра ли да УН ПРО ФОР тре ба да бра ни ен кла ве уме сто њих. То је би ло 
њи хо во раз у ме ва ње ЗЗ (ДЗ) и уло ге ми ров них сна га Ује ди ње них на ци ја.

Че твр то: У „Ван ред ном из вје шта ју ко ман де 28. ди ви зи је“ од 06. 07. 
1995. го ди не Ко ман ди 2.кор пу са са на зна ком „ХИТ НО“ ко ман да 28. ди-
ви зи је из ве шта ва о на па ду ВРС у ре јо ни ма Ја вор, Зе ле ни Ја дар, Ја се но ва, 
Ко стур и на зо ну 281. Иблбр. Ка же се да је тра жен хи тан са ста нак са ко-
ман дом УН ПРО ФОР-а у Сре бре ни ци, али да су они од би ли до ћи, јер им је 
на ре ђе но да не на пу шта ју сво је по зи ци је. За што би они тра жи ли са ста нак 
са УН ПРО ФОР-ом, осим да од њих зах те ва ју од бра ну ен кла ве и да је за-
јед нич ки ко ор ди ни ра ју, што по ка зу је да су они би ли уве ре ни да је ман дат 
УН ПРО ФОР-а да бра ни ен кла ве.28

26  Лу ис Фор тин, Из ја ва, стр. 18, број Три бу на ла 00966729.
27  Р. Фран кен: Из ја ва на са слу ша њу, стр. 20 и 21, број Три бу на ла L0100602.
28  Ван ред ни из вје штај ко ман де 28. ди ви зи је, Стр. пов. број: 11 -31/95 06.07.1995. го-

ди не, ко ман ди 2.К А РБиХ, број Три бу на ла 00342197.
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Осим то га, ни гра ни це за шти ће них зо на ни су пре ци зно ре гу ли са не, 
што је до дат но ком пли ко ва ло ства ри. До 17. 04. 1993. го ди не му сли ман-
ске сна ге су, кон тра о фан зив ним деј стви ма Дрин ског кор пу са (ДК) ВРС, по-
ти сну те на по ло жа је око Сре бре ни це ко ји су, на кон до ла ска сна га УН по 
Ре зо лу ци ји 819 СБ УН, по ста ли ли ни ја до ди ра 28. ди ви зи је и сна га ВРС. 
До ла ском сна га УН и рас по ре ђи ва њем осма трач ких пунк то ва (ОП) на до-
стиг ну тој ли ни ји до ди ра, та ли ни ја је, прак тич но, по ста ла гра ни ца ЗЗ.

У па ра гра фу 151. Из ве шта ја, Ге не рал ни се кре тар УН за тра жио је од 
Са ве та без бед но сти да УН ПРО ФОР, на сво ју од го вор ност, ус по ста ви опе-
ра тив не гра ни це под руч ја за ко је сма тра да их мо же шти ти. Ре као је: „да би 
утвр ђи ва ње гра ни ца ЗЗ ко је пред ло жи УН ПРО ФОР би ло, са вој ног ста но-
ви шта, прак тич но и оства ри во“. За тим је за тра жио ре де фи ни са ње кон цеп та 
ЗЗ на на чин да се укљу че сле де ћа на че ла:

1) да свр ха ус по ста вља ња ЗЗ бу де у пр вом ре ду за шти та љу ди, а не од бра-
на те ри то ри ја и да та за шти та не ма свр ху да УН ПРО ФОР по ста не стра на 
у су ко бу; 2) да не би тре ба ло ис кљу чи ти ман дат УН ПРО ФОР да по др жа ва 
опе ра ци је пру жа ња ху ма ни тар не по мо ћи и да кроз спро во ђе ње спо ра зу ма о 
пре ки ду ва тре и раз два ја ње ло кал них сна га да је до при нос све у куп ном ми-
ров ном про це су; 3) да ман дат тре ба да узме у об зир огра ни че не ре сур се ко је 
УН ПРО ФОР има на рас по ла га њу.

На сва ки на чин, а са да и ве о ма пре ци зно, ГС УН тра жи да сна ге УН 
ни ка ко не по ста ну стра на у су ко бу и да се од у ста не од од бра не те ри то ри је 
ЗЗ, а да се од бра не и за шти те љу ди у ЗЗ с тим да ман дат УН и да ље оста не 
у окви ри ма опе ра ци је пру жа ња ху ма ни тар не по мо ћи.

У па ра гра фу 201. Из ве шта ја ГС, за вре ме кри зе та ла ца, Ге не рал ни се-
кре тар је СБ УН под нео оп се жан из ве штај у ко јем су до ми ни ра ле те ме ман-
да та, ста во ва стра на и без бед но сти и си гур но сти ЗЗ. Укљу чио је и ду гу 
рас пра ву о раз ло зи ма због ко јих УН не би тре ба ле да упо тре бе си лу у БиХ. 
Ге не рал ни се кре тар се про ти вио упо тре би си ле, осим у слу ча ју са мо од бра-
не, по три осно ва: 1) са прак тич ног ста но ви шта; 2) због огра ни че ња ко ја 
по сто је у ман да ту и 3) из прин ци пи јел них раз ло га.

Ко ман да ВРС је, ипак, при хва ти ла чи ње ни цу да су сна ге УН по ста ви-
ле сво је ОП и да до стиг ну та ли ни ја до ди ра пред ста вља гра ни цу ЗЗ. Та ко ђе 
је раз у ме ла да де ми ли та ри за ци ја, ко ја је до го во ре на Спо ра зу мом, тре ба да 
об у хва ти це лу ЗЗ. То је и ра зу мљи во, јер са мо на тај на чин се ства ра ју усло-
ви да убу ду ће не ће би ти је ди ни ца А РБиХ у ЗЗ и њи хо вих деј ста ва по ци ље-
ви ма ВРС и срп ским се ли ма и ци вил ном ста нов ни штву из ЗЗ под окри љем 
УН сна га, као што је до та да би ло.

Ни су са мо Му сли ма ни и Ср би раз ли чи то раз у ме ва ли и схва та ли пој-
мо ве ЗЗ, ДЗ, БЗ и ман дат ми ров них сна га. Раз ли ка у раз у ме ва њу и схва та њу 
кон цеп та ЗЗ и ми ров не ми си је би ло је и у УН, пре све га из ме ђу ци вил них и 
вој них струк ту ра УН. Та ко на при мер,
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ко ман дант сна га УН ПРО ФОР-а ус про ти вио се кон цеп ту ус по ста вља ња за-
шти ће них зо на на би ло ко ји дру ги на чин осим на осно ву спо ра зу ма за ра-
ће них стра на…

Он се ни је про ти вио на че лу за шти те бо сан ске вла де и ње них ору жа них 
сна га од срп ских на па да, али је сма трао да у та квој опе ра ци ји не ма ме ста 
за ми ров не сна ге. По ње го вом ми шље њу, „чу ва ње за шти ће них зо на пред ста-
вља за да так за опе ра ци ју на ме та ња ми ра, ко ри шће њем сна га ко је су оспо-
со бље не за бор бу“. (Из ве штај ГС УН, па ра граф 51.)

Ово је до бар при мер вој нич ког при сту па схва та њу про бле ма ко ји се 
ја вља ју на те ре ну у од но су на раз у ме ва ње по ли ти ча ра ко ји се де у кан це ла-
ри ја ма у удоб ним фо те ља ма. Ја сно се рас по зна је да је при ро да пред ло же ног 
кон цеп та ЗЗ бли жа ми си ји „на ме та ње ми ра“ у од но су на ми си ју „очу ва ње 
ми ра“. Не ма сум ње да је кон цепт ЗЗ, осми шљен у кан це ла ри ја ма по ли ти-
ча ра у УН, при стра сан и да ис ти че на че ло за шти те бо сан ске вла де и ње них 
ору жа них сна га. То је у ди рект ној су прот но сти са ин те ре си ма и вој ним 
ци ље ви ма дру ге стра не у су ко бу, што ми ров ним сна га ма од у зи ма не у трал-
ност, ко ја им је нео п ход на за пра вил но оба вља ње ми си је. У на че лу ко ман-
дант УН сна га се ни је про ти вио пру жа њу за шти те бо сан ској (му сли ман-
ској) вла ди, што под ра зу ме ва и за шти ту ње них ору жа них сна га – АР БиХ, 
под усло вом да бу де ја сно да би то пред ста вља ло са ве зни штво са јед ном 
од стра на у су ко бу, а не не у трал ност. На кра ју ко ман дант УН ПРО ФОР-а 
је пла стич но из ра зио свој про фе си о нал но не у трал ни став ре че ни цом да се 
„не мо же исто вре ме но во ди ти рат и чу ва ти мир.“29

Сле де ћи при ме ри још увер љи ви је по ка зу ју ка ко је те кла ево лу ци ја 
раз у ме ва ња ман да та ми ров них сна га УН у СБ УН, од ми си је „очу ва ње ми-
ра“ ка ми си ји „на ме та ње ми ра“.

У па ра гра фу 72. Из ве шта ја ГС30 на во ди се да је стал ни пред став ник 
Фран цу ске у УН Са ве ту без бед но сти упу тио ме мо ран дум у ко јем су ски-
ци ра не из ме не ко је би тре ба ло из вр ши ти у ман да ту УН ПРО ФОР, ка ко би 
му се

„из ри чи то и ја сни је не го у Ре зо лу ци ји 824 дао за да так да обез бе ди си гур-
ност за шти ће них зо на. У ту свр ху но ва ре зо лу ци ја би тре ба ло из ри чи то да 
пред ви ди мо гућ ност да се при бег не упо тре би си ле свим по треб ним сред-
стви ма“. У ме мо ран ду му је об ја шње но да би „оп шти циљ та кве схе ме тре бао 
да бу де да се за у ста ви за у зи ма ње те ри то ри ја од стра не срп ских сна га“.

Ов де се очи глед но ра ди о на ме ри да се са мо срп ским сна га ма оне-
мо гу ћи вој но де ло ва ње, а да се му сли ман ским сна га ма обез бе де по вољ ни 
опе ра тив ни и так тич ки, а у не ку ру ку и стра те гиј ски, усло ви за по сти за ње 
вој ног ци ља, по ра жа ва ње срп ских вој них сна га и за у зи ма ње те ри то ри је. 
Ни ма ло скри ве на на ме ра је да се Му сли ма ни за шти те и да им се пру жи 

29  Из ве штај ге не рал ног се кре та ра у скла ду са ре зо лу ци јом Ге не рал не скуп шти не 
53/35, Пад Сре бре ни це, op. cit.

30  Op. cit.
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кон крет на вој на по моћ упо тре бом си ле од стра не ми ров них сна га УН. Та-
ко би те сна ге, уме сто ми си је очу ва ње ми ра, пре шле на ми си ју на ме та ње 
ми ра, а си ла ра ди на ме та ња ми ра би ла би упо тре бље на са мо про тив јед не 
стра не, од но сно срп ских сна га. Ар ми ја РБиХ мо же на па да ти је ди ни це ВРС 
и за у зи ма ти те ри то ри је под њи хо вом кон тро лом и ши ри ти оне под сво јом 
кон тро лом без огра ни че ња.

У па ра гра фу 73. Из ве шта ја ГС31 на во де се, из ме ђу оста лог, и кри те ри-
ју ми ко ји би мо гли по кре ну ти при ме ну си ле, ко је је пред ло жио фран цу ски 
пред став ник. То су: 1) гра на ти ра ње за шти ће них зо на од стра не сна га јед-
не од фрак ци ја; 2) ору жа ни упа ди у за шти ће не зо не; и 3) оме та ње сло бо де 
кре та ња УН ПРО ФОР-а и за шти ће них ху ма ни тар них кон во ја. Ни је те шко 
за кљу чи ти да је при ме на си ле им пли цит но пред ви ђе на са мо про тив срп-
ских сна га, јер ко дру ги мо же гра на ти ра ти за шти ће ну зо ну осим срп ских 
сна га и ко, осим срп ских сна га, мо же вр ши ти ору жа не упа де у за шти ће не 
зо не. А да. Мо гу то ра ди ти и је ди ни це А РБиХ, је ди ни це УН ПРО ФОР-а и 
дру ге ра ди си му ли ра ња на па да ВРС, па по том оп ту жи ти ВРС и пре ма њој 
при ме ни ти си лу. Осим то га, ве о ма је не ја сан по јам „гра на ти ра ње“. У вој ној 
стру ци и вој ним реч ни ци ма ниг де не по сто ји та кав по јам, те уоп ште ни је 
ја сно шта се под тим пој мом под ра зу ме ва. Мо ра би ти да се ра ди о по себ-
ном пој му осми шље ном за по тре бе ту ма че ња ка ко од го ва ра стра ни ко ја га 
је осми сли ла, а пру жа нео гра ни че не мо гућ но сти за кре а тив на ту ма че ња. 
Ка ко год за тре ба. То је по јам ко ји су, пре све га, осми сли ли по ли ти ча ри, 
јер са мо њи ма тре ба ју ши ро ке и ско ро нео гра ни че не мо гућ но сти ту ма че ња 
пре ма по тре би.

У па ра гра фу 203. Из ве шта ја ГС,32 Ге не рал ни се кре тар је оце нио да су 
епи зо де у ко ји ма је УН ПРО ФОР ко ри стио ва зду шну си лу

„по ка за ле све опа сно сти пре ла ска ли ни је од очу ва ња ми ра до на ме та ња 
ми ра без прет ход ног опре ма ња За штит них сна га људ ством, на о ру жа њем, 
ло ги сти ком, оба ве штај ном ком по нен том и аран жма ни ма за ру ко во ђе ње и 
ко ман до ва ње ко ји би да ли нео п ход ни кре ди би ли тет ње го вој прет њи упо-
тре бом си ле и по ка за ли да рас по ла же мо гућ но сти ма да од луч но од го во ри на 
сва ку не при ја тељ ску ак ци ју.“

Овај ци тат је ре ле ван тан са аспек та вој не док три не и с то га је зна чај-
но да му се де фи ни ше вој на ди мен зи ја. Ја сно је да је упо тре бом ва зду шне 
си ле, без од го ва ра ју ће ре зо лу ци је, УН ПРО ФОР иза шао из ман да та и да је 
по стао стра на у су ко бу. Са ста но ви шта ВРС, то прак тич но зна чи не при ја-
тељ ска стра на.

За до би ва ње аку рат не оцје не о до но ше њу од лу ке од стра не Ује ди ње них на-
ци ја о упо тре би зрач них сна га ва жно је зна ти да је за ври је ме на па да бо сан-
ских Ср ба на Сре бре ни цу и Же пу упо тре ба зрач них сна га би ла под ло жна 
знат ним огра ни че њи ма. Огра ни че ња ни су про из ла зи ла из са мих На то вих 
31  Op. cit.
32  Op. cit.
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зрач них сна га, већ из ин кон зи стен ци је из ме ђу ’одр жа ва ња ми ра’ на коп ну и 
’ус по ста вља ња ми ра’ у зра ку.33

За и ста ни је мо гу ће јед но вре ме но спро во ди ти обе ми ров не опе ра ци је: 
и опе ра ци ју одр жа ва ње ми ра на коп ну, ко ја осим у са мо од бра ни под ра зу ме-
ва не у по тре бу си ле и опе ра ци је на ме та ња ми ра, ко ја под ра зу ме ва при ме ну 
си ле. Пре ма ман да ту сна га УН у БиХ ни су би ле пред ви ђе не опе ра ци је на-
ме та ња ми ра у скла ду са Гла вом VII По ве ље УН. У да љем де лу тек ста овог 
Пи сма го во ри се о опе ра ци ји „De li be ra te For ce“ ко ја у су шти ни пред ста вља 
бор бе ну опе ра ци ју про тив ВРС у ко јој су уче ство ва ле сна ге НА ТО, УН и 
Кор пу са за бр зе ин тер вен ци је ЕУ.

Ва жно је ис та ћи и од нос УН пре ма стра на ма у су ко бу. Он се нај бо ље 
раз у ме чи та њем тек ста Ре зо лу ци ја. Од нос пре ма стра на ма у су ко бу ни је 
био не у тра лан ка кав би, ина че, тре ба ло да бу де и ка кав се оче ку је од УН и 
СБ УН, као нај ва жни јих ме ђу на род них фак то ра за очу ва ње ми ра. На про-
тив, че сто је био при стра сан и на ште ту јед не (срп ске) стра не, а у ко рист 
дру ге. Не ко ли ко при ме ра ће то по ка за ти.

У па ра гра фу 55. Из ве шта ја ГС34 на во ди се да се у Ре зо лу ци ји 819 зах-
те ва да па ра вој не је ди ни це бо сан ских Ср ба сме ста пре ки ну све вој не на па-
де на Сре бре ни цу, да се по ву ку са под руч ја ко је окру жу је Сре бре ни цу и да 
Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја (СРЈ) пре ки не снаб де ва ње и до тур на о ру-
жа ња и вој не опре ме срп ској стра ни. Вој ска Ре пу бли ке Срп ске ни је па ра вој-
на је ди ни ца, већ стра на у су ко бу, вој ска јед не од за ра ће них стра на, ле гал на 
и ле ги тим на ба рем ко ли ко и А РБиХ и Хр ват ско ви је ће об ра не (ХВО). То 
је по твр ди ло и жал бе но ве ће у осло ба ђа ју ћој пре су ди ге не ра лу Пе ри ши-
ћу, бив шем на чел ни ку Ге не рал шта ба Вој ске Ју го сла ви је. У Из ве шта ју ГС 
се да ље на во ди да ни ка ква кон крет на огра ни че ња ни су ста вље на на 
де ло ва ње А РБиХ. Са знав ши за ово УН ПРО ФОР је од мах из ра зио сво ју 
за бри ну тост да то не ће функ ци о ни са ти без при стан ка обе за ра ће не стра-
не. И ов де, као и у пред њем при ме ру, ви ди мо да се на ме ћу огра ни че ња и 
ис по ста вља ју зах те ви са мо јед ној (срп ској) стра ни, а да за А РБиХ та квих 
огра ни че ња не ма.

У па ра гра фу 68. Из ве шта ја ГС за кљу чу је се да су се, као и у Ре зо лу-
ци ја ма 819 и 824, сви зах те ви СБ УН од но си ли на бо сан ске Ср бе. УН ПРО-
ФОР је, као и ра ни је, за кљу чио да не мо же да спро ве де ту Ре зо лу ци ју 
уко ли ко не бу де скло пљен спо ра зум из ме ђу стра на. По но во не ма ни ка-
квих огра ни че ња ни зах те ва за А РБиХ. Њи ма је све до зво ље но. Ова кав 
при ступ не пред ста вља не у тра лан став и ни је при мер рав но прав ног тре ти-
ра ња стра на у су ко бу. Ме ђу тим, пред ста вља охра бре ње му сли ман ској стра-
ни, и у по ли тич ком и вој ном по гле ду. Мо гло би се ре ћи и по др шка, што је 
има ло не по сред ног ути ца ја на рас плам са ва ње и ши ре ње су ко ба.

33  Де бри финг, Пи смо Ми ни стра од бра не Хо лан ди је Пар ла мен ту те др жа ве, стр.12. 
(у да љем тек сту Пи смо).

34  Op. cit. 
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У па ра гра фу 69. се кон ста ту је да по сто ји рас ко рак из ме ђу Спо ра зу ма 
ко ји је пот пи сан на те ре ну и тек ста Ре зо лу ци је 824. Рас ко рак за и ста по сто-
ји. Са мо је срп ској стра ни на мет ну та оба ве за да се по ву че и да не на па да 
ЗЗ, а за А РБиХ у Сре бре ни ци не ма ни ка квих оба ве за и огра ни че ња. Али 
Се кре та ри јат УН је до дао да би „след зби ва ња ко ји се су ге ри ше у спо ра зу-
му – да се пр во раз о ру жа ју вла ди не сна ге, на кон че га би до шло до срп ског 
по вла че ња – за Са вет без бед но сти био не при хва тљив“. По ли ти ча ри ма у УН 
ни је при хва тљи во ни шта што оба ве зу је му сли ман ску стра ну, или срп ској 
да је ми ни мал ну пред ност или ба рем рав но пра ван ста тус. Раз лог за што ни-
је при хва тљи во ни је те шко до ку чи ти. Му сли ма ни би оста ли без зна чај не 
вој не ком по нен те у ЗЗ и би ла би им ус кра ће на мо гућ ност да вој но на но се 
гу бит ке срп ској стра ни. Та ко ђе, би ли би ли ше ни мо гућ но сти ко ор ди на ци-
је деј ста ва са фрон та и из ЗЗ. Не ма вој нич ке ло ги ке да се би ло ко ја стра на 
у су ко бу, од ред ба ма слич них ре зо лу ци ја, до во ди у не по вољ ну опе ра тив ну 
си ту а ци ју и да јој се, на тај на чин, оне мо гу ћа ва по сти за ње сво јих вој них 
ци ље ва. Осим у слу ча је ви ма ка да су Ре зо лу ци јом пред ви ђе не опе ра ци је 
„на ме та ње ми ра“ (Гла ва VII По ве ље УН).

Сле де ћи при мер ће још очи глед ни је по ка за ти од нос СБ УН пре ма 
стра на ма у су ко бу. У Ре зо лу ци ји 836, до не се ној 4. ју на 1993. би ло је спо ме-
ну то у ве зи по гла вља 7. По ве ље Ује ди ње них на ци ја (На ме та ње ми ра) да се 
за за шти ће не зо не про ши ру је ман дат тру па Ује ди ње них на ци ја. До сло ван 
текст ре ле вант ног од лом ка гла си:

„Ује ди ње не на ци је… овла шћу ју УН ПРО ФОР да под у зме нео п ход не мје ре, 
укљу чу ју ћи упо тре бу си ле, у са мо од бра ни, као од го вор на бом бар ди ра ње 
или ору жа не упа де у за шти ће не зо не.“

Ка да па жљи во иш чи та мо до слов ни текст ре ле вант ног од лом ка, ни је 
те шко за кљу чи ти да је упо тре ба си ле пред ви ђе на са мо про тив срп ских сна-
га. Де цид но се ка же да се упо тре ба си ле одо бра ва про тив оних сна га ко је 
би вр ши ле бом бар до ва ње и упа де у за шти ће не зо не, а то мо гу би ти је ди но 
срп ске сна ге. Мо ра се при зна ти да се, ипак, на суп ти лан на чин про гу рао 
услов за упо тре бу си ле ка да је ре че но „у са мо од бра ни“. Али ни је ја сно ка ко 
са мо од бра на об у хва та и бом бар до ва ње или ору жа не упа де у ЗЗ. По де фи-
ни ци ји „са мо од бра на“ би мо ра ла под ра зу ме ва ти од го вор, упо тре бом си ле, 
са мо ка да су сна ге УН ПРО ФОР-а ди рект но на пад ну те. На пад на је ди ни це 
28. ди ви зи је А РБиХ , све јед но да ли са ра ди кал ним или огра ни че ним ци-
љем, ни је ну жно и на пад на за шти ће ну зо ну и та квом на па ду се не мо же 
да ва ти ка рак тер на па да или упа да у ЗЗ. Ако би при ступ сна га УН био усме-
рен на ту ма че ње на па да на је ди ни це 28. ди ви зи је као на па да на ЗЗ, че га је, 
мо ра се при зна ти, би ло и ако би се у том слу ча ју при ме ни ла си ла од стра-
не сна га УН ра ди од би ја ња тог на па да и за шти те или од бра не ЗЗ, он да би 
то зна чи ло ди рект но кон фрон ти ра ње са срп ском стра ном или са ве зни штво 
и са деј ство са му сли ман ском стра ном. То би, на да ље, за си гур но зна чи ло 
да УН ПРО ФОР из ла зи из ман да та ко ји му је од ре ђен ре зо лу ци ја ма. Не-
ће, ваљ да, му сли ман ске сна ге бом бар до ва ти соп стве не је ди ни це и вр ши ти 
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на па де на за шти ће не зо не, ма да и то ни је би ло ис кљу че но да се си му ли ра 
на пад на за шти ће ну зо ну, па да се, он да, за то оп ту же Ср би. Про тив сна га 
ко је би евен ту ал но на па да ле из за шти ће них зо на упо тре ба си ле ни је пред-
ви ђе на, а то мо гу би ти са мо му сли ман ске сна ге јер у за шти ће ним зо на ма 
ни је би ло Ср ба ни ци ви ла а ка мо ли вој ни ка. Ето та ко се на де лу по ка зу је 
при стра сност ми ров них сна га УН и пре све га СБ УН, ко ји је над ле жан за 
до но ше ње ре зо лу ци ја.

А ка ко су се пре ма стра на ма у су ко бу од но си ли нај ви ши вој ни ко ман-
дан ти УН ПРО ФОР-а ви де ће мо у сле де ћим при ме ри ма:

„…Од та да се по ја вио све ве ћи број про бле ма при по ку ша ји ма да се снаб-
ди ју ен кла ве. ВРС би дао до зво лу да са мо не ки кон во ји про ђу, а за тим би 
бло ки ра ли при ступ не ким од ових кон во ја. Ге не рал Смит је тра жио од ме не 
да при пре мим са вр ше ни ји план за снаб ди је ва ње ен кла ва. Не ки од чи ни о-
ца ну жних за из во ђе ње та квог пла на су би ли: ства ра ње ва зду шних пу те ва, 
при пре ма за ва зду шну по др шку и за шти ту, при пре ма за ва зду шну до пу ну 
го ри ва ави о ни ма, и да бу ду до ступ ни хе ли коп те ри за спа са ва ње из ва зду ха 
и од го ва ра ју ћи ти мо ви. Овај план је при пре мљен уз де таљ не кон сул та ци је 
с НА ТО-ом. План је обје ло да њен вла да ма зе ма ља ко је су да ле је ди ни це и 
опре му, јер се ни је ра ди ло о уоби ча је ној ак ци ји ми ров них сна га. То је до ве ло 
до то га да не ке вла де ни су да ле пу но одо бре ње за та кав пра вац дје ло ва ња. 
Ни кад ни је одо бре но да се овај план и при мје ни .“35

Овај део из ја ве ге не ра ла Ни ко ла ја, на чел ни ка шта ба ко ман де 
УНПРОФОР-а за БиХ, ван сум ње, по ка зу је да је ге не рал Смит, ко ман дант 
УН ПРО ФОР-а за БиХ и прет по ста вље ни ге не ра лу Ни ко ла ју у ре ле вант ном 
пе ри о ду, са мо и ни ци ја тив но и у до го во ру са НА ТО, тра жио но ве мо гућ но-
сти снаб де ва ња ен кла ва ко је не спа да ју у уоби ча је не ак ци је ми ров них сна-
га, од но сно ко је су из ван њи хо вог ман да та. Ја сно се ви ди и на ме ра ге не ра ла 
Сми та да упо тре би ва зду шну си лу НА ТО. Мо ра да је упо тре ба ва зду шне 
си ле НА ТО до ми нант ни део то га пла на, јер за што би тра жио ва зду шну до-
пу ну ави о на го ри вом, хе ли коп те ре за спа са ва ње са од го ва ра ју ћим ти мо ви-
ма и де таљ ну ко ор ди на ци ју са НА ТО, осим у слу ча ју да ВРС обо ри не ки од 
ави о на ко ји би уче ство ва ли у опе ра ци ји ко ју је ге не рал за ми слио. Све нас 
ово упу ћу је на за кљу чак да је ге не рал Смит нео до љи во же лео да се су ко би 
са срп ском вој ском у БиХ, не би ли, још јед ном, по ка зао сво је вој нич ко уме-
ће и спо соб ност, а А РБиХ оства рио по вољ ни ју опе ра тив но-стра те гиј ску 
по зи ци ју.

Сле ди још убе дљи ви ји до каз при стра сног по на ша ња ко ман дан та УН-
ПРО ФОР-а за БиХ. Ево ре ле вант ног де ла ње го ве из ја ве:

Са стао сам се са ге не ра лом Де ли ћем 23. мар та да бих ја сни је схва тио си ту а-
ци ју у под руч ји ма Ту зле и Трав ни ка и про ци је нио. То ком апри ла, си ту а ци ја 
у Бо сни се још ви ше по гор ша ла. Ен кла ве су и да ље би ле ло ги стич ки то ли ко 
сти сну те да сам ја на пра вио но ви план снаб ди је ва ња ен кла ва хе ли коп те ром. 
То је би ло иза зи ва ње ВРС-а да на пад не хе ли коп тер, па да их за тим бом бар-

35  Кор не ли ус Хен дрик Ни ко лај, Из ја ва, стр.8, број Три бу на ла 00899488.
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ду је мо. Овај план је из не сен пред За по вјед ни штва УН у За гре бу и Њу јор ку 
ко ји су га сма тра ли пре ви ше ри зич ним и кон фрон ти ра ју ћим.36

И ов де је ја сно да се ко ман дант УН ПРО ФОР-а ба вио пи та њи ма ко ја 
су из ван ман да та ми ров них сна га. Са мо и ни ци ја тив но је при пре мао лу ка ви 
план ка ко би на ма мио ко ман ду ВРС, ко ја је тре ба ло да за гри зе ње гов ма мац 
у ви ду хе ли коп те ра, да га обо ри или ба рем да из вр ши деј ство на ње га, а 
он да би ге не рал са оп штио ка ко је ВРС из вр ши ла на пад на хе ли коп тер УН, 
обо ри ла га или оште ти ла и по звао НА ТО да бом бар ду је је ди ни це ВРС или 
њи хо ве ка па ци те те за снаб де ва ње му ни ци јом, го ри вом и слич но. Са оп ште-
ње би на рав но би ло пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, ка ко би се свет-
ској јав но сти пред ста ви ло да ВРС не по шту је чак ни сна ге УН. По сма тра но 
са вој ног ста но ви шта, ово је до бро осми шље но. По сма тра но са ста но ви шта 
рат ног пра ва и оби ча ја ра то ва ња, овај план не ис пу ња ва усло ве да се сма-
тра рат ним лу кав ством. Пре би мо гло да се ока рак те ри ше као пер фи ди ја. 
Са ма по се би пер фи ди ја је рат ни зло чин. План у се би са др жи и ве ли ку до-
зу ри зи ка за по са де хе ли коп те ра, ко је би мо гле би ти уни ште не од стра не 
ВРС, што би се ве ро ват но и де си ло да тај план у ко ман да ма УН у За гре бу и 
Њу јор ку ни је од ба чен. Не на ја вље ни и нео до бре ни ле то ви хе ли коп те ра би-
ли би ле ги тим ни ци ље ви ВРС.37 Чи ни се да ге не ра ла ви ше ин те ре су је да 
бом бар ду је ВРС од мо гу ћих гу би та ка по са да хе ли коп те ра УН. А за што би 
и бри нуо ка да зна да у тој опе ра ци ји не би уче ство ва ле бри тан ске по са де 
хе ли коп те ра. Ни је га за ни ма ло ни ре а го ва ње вла да оних др жа ва чи је би по-
са де уче ство ва ле у та квој опе ра ци ји и евен ту ал но из ги ну ле. Ово је опа сна 
игра ко ја по ка зу је да је ко ман дант УН ПРО ФОР-а за БиХ горeо од же ље да 
бом бар ду је ВРС.

У па ра гра фу 150. Из ве шта ја ГС, Ге не рал ни се кре тар је по том на вео да 
стра не не схва та ју, ни ти у пот пу но сти по шту ју кон цепт „за шти ће них зо на“ 
и да се „УН ПРО ФОР на шао у си ту а ци ји да му мно ге за шти ће не зо не ни су 
без бед не, или да њи хо во по сто ја ње, ка ко се чи ни, осу је ћу је са мо јед ну од 
вој ски у су ко бу, угро жа ва ју ћи ти ме не при стра сност УН ПРО ФОР-а“.

Овом ста ву ни је по тре бан ни ка кав до да так. До вољ но је да се ис ти-
че чи ње ни ца да ми ров не сна ге УН не сме ју би ти при стра сне ни ти мо гу 
да осу је ћу ју би ло ко ју стра ну у су ко бу. Фак тич ки при стра сан од нос ме ђу-
на род них сна га мо рао је про из ве сти не га тив не по сле ди це и из ну ди ти, од 
стра не ко ја је ста вље на у ин фе ри о ран по ло жај, ре ак ци ју сра змер ну та квом 
по на ша њу и соп стве ним мо гућ но сти ма. Ов де се пре све га има у ви ду вој на 
ре ак ци ја иза зва на ак ци ја ма охра бре не А РБиХ пре ма ко јој ско ро да ни је 
би ло ни ка квих зах те ва и огра ни че ња.

Сна ге А БиХ у ен кла ви би ле су по де ље не у 4 бри га де са укуп ном сна гом 
од 3.000 до 4.000 му шка ра ца… Ре гу лар не тру пе А БиХ су би ле по ја ча не од 
стра не ло кал не по ли ци је. Опе ра ци је су би ле ре ла тив но не пред ви дљи ве јер 

36  Ге не рал Смит, Из ја ва, стр. 10-11, број Три бу на ла 00848867.
37  Спо ра зум УН-ВРС, „Прин ци пи сло бо де кре та ња“, D77.
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су те је ди ни це би ле го то во без обу ке и при лич но не ди сци пли ни ра не. Сна ге 
А БиХ су из ен кла ве из во ди ле си сте мат ске ак ци је на кон че га су се по вла чи-
ле у те ри то риј под за шти том УН.

Опе ра ци је из ве де не од стра не ВРС су би ле при ла го ђе не одр жа ва њу ста ту са 
кво и пру жа њу за шти те бо сан ско-срп ском ста нов ни штву у ен кла ви од на па-
да А БиХ, ко ји су би ли вр ше ни из ен кла ве.38

Не ма увер љи ви јег до ка за да ен кла ва Сре бре ни ца ни је де ми ли та ри-
зо ва на, а да су деј ства је ди ни ца ВРС би ла при ла го ђе на одр жа ва њу ста ту са 
кво, од но сно да су би ла сра змер на деј стви ма је ди ни ца 28. ди ви зи је и усме-
ре на на спре ча ва ње тих деј ста ва и за шти ту соп стве них је ди ни ца, на ро да и 
те ри то ри је. Јед ном реч ју, деј ства је ди ни ца ВРС су би ла из ну ђе на и пред ста-
вља ла су ре ак ци ју на деј ства је ди ни ца 28. ди ви зи је.

2.2. Де ми ли та ри за ци ја

Не ма сум ње да прет ход ни ци тат ука зу је на чи ње ни цу да Сре бре ни ца 
(убу ду ће под овим пој мом ћу под ра зу ме ва ти те ри то ри ју ко ју је кон тро ли-
са ла 28. ди ви зи ја А РБиХ, што је јед на ко ЗЗ и Ен кла ви) ни ка да ни је би ла 
де ми ли та ри зо ва на, ни ти је по сто ја ла на ме ра А РБиХ да де ми ли та ри за ци ју 
из вр ши, а сна ге УН ни су мо гле или ни су хте ле да је спро ве ду. У прет ход-
ном по гла вљу уве ри ли смо се да од А РБиХ та ко не што ни је ни зах те ва но.

На кон до ла ска и рас по ре ђи ва ња ка над ског кон тин ген та УН ПРО-
ФОР-а у Сре бре ни цу 18. апри ла 1993. вој ни ци УН ПРО ФОР-а су на ста ви ли 
да над гле да ју спро во ђе ње Спо ра зу ма о де ми ли та ри за ци ји, пре све га де ми-
ли та ри за ци ју Сре бре ни це, али не и окол них под руч ја. Ка ко из гле да, и они 
су схва ти ли по јам де ми ли та ри за ци је исто као и Му сли ма ни (па ра граф 61. 
Из ве шта ја ГС). На ре ђе ње ге не ра ла Ха ли ло ви ћа ко ман ди у Сре бре ни ци да 
се не пре да је ис прав но оруж је, већ са мо оно ко је иона ко ни че му не слу жи, 
мо гло би се сма тра ти „пер фи ди јом“ – по сту па ње су прот но од ред ба ма пот-
пи са ног или до го во ре ног спо ра зу ма.

У на ред ном 62. па ра гра фу Из ве шта ја ГС УН на во ди се да је Се кре та ри-
јат оба ве стио за по вед ни ка сна га УН у Сре бре ни ци да, има ју ћи у ви ду ста во-
ве не ких чла ни ца СБ, „УН ПРО ФОР не тре ба да вр ши де ми ли та ри за ци ју 
са пре те ра ном рев но шћу“. А он да је УН ПРО ФОР оба ве стио јав ност пре ко 
ме ди ја под на сло вом „Де ми ли та ри за и ја ус пе ла“ да је, до по дне ва 21. 04. 93. 
успе шно из вр ше на де ми ли та ри за ци ја гра да. Уоча ва мо да се ин си сти ра на де-
ми ли та ри за ци ји гра да, а не на ДЗ или ЗЗ ка ко је она у Ре зо лу ци ји де фи ни са-
на. Ни је то слу чај но. Сна га је зи ка рав на је сна зи нај у бо ји ти јег оруж ја. На да-
ље, ци ти ран је за по вед ник сна га УН ПРО ФОР-а, ко ји је ре као:

„Мо гу да по твр дим да је од да нас у под не град де ми ли та ри зо ван…Тим (УН-
ПРО ФОР-а) је при пре мио ко на чан ин вен тар свег при ку пље ног оруж ја и му-
ни ци је, ко је је по том УН ПРО ФОР уни штио“
38   Де бри финг, тач ка 2.34.
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Ка сни ји до га ђа ји ће пот пу но опо вр ћи из ре че ну лаж. Не што ка сни је 
ће мо ви де ти да је ко ман да 28. ди ви зи је А РБиХ у ју лу 1995. од би ла по ну-
ђе но оруж је ко је је УН ПРО ФОР чу вао у де поу за чу ва ње од у зе тог оруж ја 
при ли ком де ми ли та ри за ци је. У де поу је би ло са мо оно оруж је за ко је је Ха-
ли ло вић и на ре дио да се пре да УН ПРО ФОР-у у про це су де ми ли та ри за ци је.

На са слу ша њу Фран ке на39 исти је од го во рио да је њи хов по сао био да 
сво јим при су ством спре че упа де у ЗЗ. Та ко ђе је ре као да ни су има ли даљ-
ни за да так да из вр ше про тив о фан зи ву на Ср бе уко ли ко ови уђу у ен кла ву 
и да њи хов за да так ни је био да бра не ЗЗ (стр. 3). На стра ни 7. име но ва ни 
по твр ђу је да су Му сли ма ни на па да ли из ван ен кла ве у нео бич но вре ме, а 
на стра ни 10. по твр ђу је да раз о ру жа ва ње у окви ру де ми ли та ри за ци је ни је 
би ло мо гу ће.

А на пи та ње „Да ли сте та да (при ли ком на па да је ди ни ца ДК на по-
ло жа је 28. ди ви зи је А РБиХ, на по ме на ауто ра) раз мо три ли мо гућ ност да 
за од бра ну ен кла ве упо три је би те све оруж је ко је је Ни зо зем ски ба та љон 
за пли је нио од вој ске бо сан ске вла де, му сли ман ске вој ске?“, Фран кен је од-
го во рио не са мо да су о то ме раз ми шља ли, већ да је о то ме оба ве ште на и 
28. ди ви зи ја и да су хте ли мо гли су до ћи и од не ти све оруж је из са бир ног 
цен тра. „Али то их ни је за ни ма ло“ ка же Фран кен. „Ни је им тре ба ло оно 
што се ну ди ло. Ни је мо гло до при ни је ти од бра ни. То је би ло исти на–оруж је 
на са бир ном пунк ту је би ло вр ло ис тро ше но или вр ло ста ро. Они су има ли 
мно го бо ље и мно го мо дер ни је оруж је“. (стр. 32)

Ово је још је дан, из ни за, не сум њи вих до ка за да де ми ли та ри за ци ја ен-
кла ве ни је из вр ше на. За па жа мо да је у пот пу но сти ис по што ва но на ре ђе ње 
ге не ра ла Ха ли ло ви ћа ко ји је на ре дио да се не пре да је упо тре бљи во и но ви је 
на о ру жа ње, већ да се пре да са мо оно тро феј но, ко је, иона ко, ни че му не слу-
жи и ко је не мо же ис по љи ти ефи ка сно деј ство. По што је од би ла да из у зме 
оруж је ко је им је по ну ђе но, ра зум но је за кљу чи ти да ко ман да 28. ди ви зи је 
ни је ни има ла на ме ру да ен кла ву бра ни. Да је сте, сва ки ко мад, ма кар и ста-
рог оруж ја, би им до бро до шао. Исто та ко ово је по твр да да је за по вед ник 
УН ПРО ФОР-а, ка да је из ја вио да је град де ми ли та ри зо ван, да је сво оруж је 
од у зе то, да је са ста вљен ње гов ин вен тар и од стра не УН ПРО ФОР-а уни-
ште но, ла жно из ве шта вао и сво је прет по ста вље не и јав ност.

Да је ко ман да 28. ди ви зи је А РБиХ од би ла да при ми оруж је из де поа 
за ње го во чу ва ње, на кон што јој је ко ман дант хо ланд ског ба та љо на пу ков-
ник Ка ре манс по ну дио то оруж је, мо же мо се уве ри ти и на осно ву из ја ве 
ге не ра ла Ни ко ла ја.40

„До сре ди не ју на сам три до че ти ри пу та са је ди ни цом из ба зе од ла зио у 
прав цу Сре бре ни це. То се уви јек де ша ва ло на кон же сто ке раз мје не ва тре из-
ме ђу му сли ман ских бо ра ца и срп ских вој ни ка. Па ло ми је у очи да је сва ки 
пут кад смо из ла зи ли би ло ви ше му сли ман ских бо ра ца у гра ду не го ра ни је. 
У то ври је ме ви ше ни смо би ли у мо гућ но сти да ис по шту је мо усло ве де ми-

39  Р. Фран кен: Из ја ва на са слу ша њу, број Три бу на ла L0100602.
40  Хен дрик Ни ко лаи Кор не лис, Из ја ва, број Три бу на ла 00899488.
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ли та ри зо ва не зо не. Кад то ка жем ми слим да је би ло то ли ко му сли ман ских 
бо ра ца ко ји су се на о ру жа ни кре та ли око ло да смо ми, вој ни ци УН-а, би ли 
не моћ ни да их раз о ру жа мо“41 (стр. 5).

Ето, још јед не по твр де да у Сре бре ни ци ни је из вр ше на де ми ли та ри-
за ци ја. Да је сте, је ди ни це 28. ди ви зи је не би деј ство ва ле или вр ши ле „же-
сто ку раз ме ну ва тре“ са срп ским сна га ма, ка ко ка же овај све док, а ВРС не 
би има ла по тре бе да ре а гу је на та деј ства и уз вра ћа ва тру. Да су ен кла ве 
де ми ли та ри зо ва не, на на чин ка ко је би ло ре гу ли са но ме ђу соб ним спо ра-
зу мом, из о стао би сва ки раз лог за вој не ак ци је ВРС пре ма њи ма. А под 
прет по став ком да је ВРС на па ла де ми ли та ри зо ва не ен кла ве УН ПРО ФОР 
би имао до вољ но раз ло га да упо тре би сва сред ства да од вра ти на пад и од-
бра ни ен кла ве.

„На осно ву ин фор ма ци ја до би је них од Дач бат-а (хо ланд ског ба та љо на, при-
мед ба ауто ра) и од мог глав ног шта ба, опе ра тив на прет по став ка је би ла та 
да сна ге бо сан ске вој ске уну тар ен кла ве ни су пот пу но раз о ру жа не, што су 
потвђи ва ли на па ди на Ср бе из ен кла ве.“42 (Ге не рал Смит, Из ја ва, стр. 5)

То са мо по твр ђу је да ен кла ва ни је би ла де ми ли та ри зо ва на и да је А 
РБиХ же ле ла да из и гра спо ра зум о де ми ли та ри за ци ји. И то је сво је вр сна 
„пер фи ди ја“. Ако су то то ле ри са ле и сна ге УН, ко је су би ле за ду же не за 
при ку пља ње и чу ва ње од у зе тог на о ру жа ња, му ни ци је и ми на у про це су 
де ми ли та ри за ци је, он да се мо же ре ћи да су и те сна ге, ба рем по сред но, до-
при не ле да се не из вр ши де ми ли та ри за ци ја Сре бре ни це.

„Кон цепт ’за шти ће них зо на’ је ови сио о су рад њи за ра ће них стра на. До дат на 
ком пли ка ци ја у Сре бре ни ци је био до го вор Ује ди ње них на ци ја и за ра ће них 
стра на о раз о ру жа ва њу му сли ман ских бо ра ца ко ји се ни је мо гао ре а ли зи ра-
ти. Дач бат ни је имао ман дат упо тре бе си ле при раз о ру жа ва њу; исто та ко, 
мје сне вла сти ни су су ра ђи ва ле.“43

Као што ви ди мо и ов де има мо по твр ду да се де ми ли та ри за ци ја или 
раз о ру жа ње му сли ман ских бо ра ца у Сре бре ни ци ни је мо гла ре а ли зо ва ти. 
Има мо и оправ да ње за што се ни је мо гла из вр ши ти де ми ли та ри за ци ја. Ка-
же се да хо ланд ски ба та љон ни је имао ман дат упо тре бе си ле при раз о ру жа-
ва њу, а ни ло кал не вла сти ни су са ра ђи ва ле. Ако 28. ди ви зи ја ни је при ста-
ла на де ми ли та ри за ци ју Сре бре ни це и раз о ру жа ње сво јих је ди ни ца, он да 
је ра зум но за кљу чи ти да је ко ман да те ди ви зи је има ла на ме ру да на ста ви 
ору жа на деј ства и на па де на срп ске ци ље ве, ка ко би на тај на чин ис по љи ла 
бор бе на деј ства из по за ди не и ко ор ди ни ра ла деј ства са је ди ни ца ма 2.К А 
РБиХ са фрон та. Ако то ни је раз лог од би ја ња раз о ру жа ња, за што би он да 
за др жа ли на о ру жа ње?

41  Ко стер, Из ја ва, број Три бу на ла 00916826. 
42  Ге не рал Смит, Из ја ва, број Три бу на ла 03400948. 
43  Де бри финг, Пи смо.
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На кра ју, на ве шћу још је дан до каз да де ми ли та ри за ци ја Сре бре ни це 
ни је из вр ше на. У два Пи сма бри гад ног ге не ра ла Ри дер шта да, ко ман дан та 
Сек то ра Сје ве ро и сток УН ПРО ФОР-а са се ди штем у Ту зли ко ман дан ту 28. 
ди ви зи је (8. ОГ) На се ру Ори ћу, ге не рал ка же да му је жао што се да нас не ће 
мо ћи са ста ти из тех нич ких раз ло га. За тим на ста вља:

„Ја бих исто та ко тре бао до да ти да су бје кат у ве зи ен кла ве је уви јек на вр-
ху мо је ли сте при о ри те та. Ми смо пот пу но сви је сни да де ми ли та ри за ци ја 
ре ги је ни је би ла ре а ли зо ва на. Оба дви је стра не ни су по ма га ле у овом про-
це су. Мо је гле ди ште је да је ди ни на чин на при јед је За јед нич ка ко ми си ја да 
се одр жи у Са ра је ву. Ја ћу на ста ви ти мо ја нај бо ља на сто ја ња да ре а ли зу јем 
тај циљ.“44

У дру гом пи сму ге не рал на во ди да Спо ра зум о де ми ли та ри за ци ји ни-
ка да ни је ре а ли зо ван, да су обе стра не бор бе но деј ство ва ле за чи та во вре ме 
су ко ба: 28. ди ви зи ја из ну тра из ен кла ве а ВРС из ва ни на је ди ни це 28. ди-
ви зи је и да су спо ра зу ми о пре ки ду не при ја тељ ста ва ве о ма зах тев ни. Шта 
се мо же за кљу чи ти из ових пи са ма? Пр во: да ни ка да, то ком це лог су ко ба 
у БиХ, ни је пре ста ла да по сто ји ору жа на фор ма ци ја у Сре бре ни ци, ма ка-
ко се она зва ла, 8. ОГ или 28. ди ви зи ја. Дру го: да сна ге УН ни су из вр ши ле 
де ми ли та ри за ци ју за шта су има ле ман дат и Ре зо лу ци јом и Спо ра зу мом о 
де ми ли та ри за ци ји. Тре ће: ре ак ци ја на му сли ман ске по ступ ке пре ма сна га-
ма УН су ве о ма бла ге и ско ро да не иза зи ва ју ни ка кве ме ре и ефек те.

Да за кљу чи мо. На осно ву Ре зо лу ци ја СБ УН пот пи сан је Спо ра зум 
о де ми ли та ри за ци ји Сре бре ни це, а за тим и Спо ра зум о де ми ли та ри за ци-
ји Сре бре ни це и Же пе. Спо ра зу ме су, у при су ству та да шњег ко ман дан та 
УН ПРО ФОР-а за БиХ фран цу ског ге не ра ла Мо ри о на, пот пи са ли, са срп-
ске стра не ге не рал Мла дић, а са му сли ман ске стра не ге не рал Ха ли ло вић. 
Спо ра зум ни ка да ни је ре а ли зо ван, јер је 28. ди ви зи ја А РБиХ од би ла да се 
раз о ру жа из вр ша ва ју ћи на ре ђе ње сво је прет по ста вље не ко ман де да не пре-
да је ис прав но оруж је. Ка ко ће мо ка сни је ви де ти 28. ди ви зи ја А РБиХ ни је 
при ста ла на де ми ли та ри за ци ју Сре бре ни це из раз ло га на ста вља ња бор бе-
них деј ста ва у ко ор ди на ци ји са је ди ни ца ма са фрон та са ци љем осло ба-
ђа ња Сре бре ни це и Же пе и спа ја ња њи хо вих те ри то ри ја са те ри то ри јом у 
цен тал ној Бо сни.

2.3. Вој не ак тив но сти на кон ус по ста вља ња за шти ће них зо на

Два су до га ђа ја од пре суд ног зна чај на за раз у ме ва ње са др жа ја ко ји ће 
усле ди ти на на ред ним стра ни ца ма, али и за пред мет ис тра жи ва ња у це ли-
ни. Јед на ко су ва жни и за ре ал но схва та ње вој них ак ци ја ко је су усле ди-
ле на кон ус по ста вља ња за шти ће них зо на. Ти до га ђа ји су: пр ви, ус по ста-
вља ње, ре зо лу ци ја ма СБ УН, за шти ће них зо на и пот пи си ва ње спо ра зу ма о 
де ми ли та ри за ци ји истих и дру ги, Пот пи си ва ње Спо ра зу ма о ком плет ном 

44  Пи сма ге не ра ла Ри дер шта да На се ру Ори ћу, број Три бу на ла 01837510 и 01837512.
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пре ки ду не при ја тељ ста ва 31. 12. 1994. го ди не45. У прет ход ном по гла вљу 
смо се уве ри ли да 28. ди ви зи ја А РБиХ и А РБиХ, у це ли ни, ни су има ли 
на ме ру да из вр ше од ред бе Спо ра зу ма о де ми ли та ри за ци ји Сре бре ни це и 
Же пе и на ве ли смо раз ло ге за то. У про ду жет ку ба ви ће мо се бор бе ним и 
дру гим ак тив но сти ма А РБиХ ко ји по др жа ва ју на шу те зу.

2.3.1. Ре ор га ни за ци ја, по пу на и обу ка А РБиХ у Сре бре ни ци и Же пи

Ус по ста вља њем за шти ће них зо на, до ла ском и рас по ре ђи ва њем ми-
ров них сна га УН у ен кла ве, по ста вља њем њи хо вих осма трач ких пунк то-
ва на ли ни ја ма до ди ра су ко бље них стра на и пот пи си ва њем Спо ра зу ма о 
пре ки ду не при ја тељ ста ва и де ми ли та ри за ци ји Сре бре ни це и Же пе ус по-
ста вље но је ка кво-та кво при мир је. За у ста вље на је кон тра о фан зи ва Дрин-
ског кор пу са ВРС на је ди ни це 28. ди ви зи је ко је су до мар та 1993. го ди не 
знат но про ши ри ле те ри то ри ју ен кла ве. Кон тра о фан зи ва ВРС је из ве де на 
као од го вор на деј ства 28. ди ви зи је (8. ОГ) и за у зи ма ње те ри то ри ја ко је је 
кон тро ли са ла ВРС и ста вља ње тих те ри то ри ја под кон тро лу А РБиХ. Али 
при мир је ко је је ус по ста вље но је би ло крх ко, а ра зно вр сна ак тив на бор бе на 
деј ства су из ен кла ва из во ђе на кон ти ну и ра но са кра ћим или ду жим пре ки-
ди ма. По сле ди ца тих деј ста ва би ли су гу би ци у људ ству, ка ко у ВРС, та ко 
и ме ђу срп ским ци ви ли ма у окол ним се ли ма. Пре ти ла је опа сност да љег 
ши ре ња те ри то ри ја под кон тро лом А РБиХ и њи хо вог спа ја ња са те ри то-
ри ја ма у се ве ро и сточ ној Бо сни (ши ри ре ги он Ту зле). У том слу ча ју, из би ја-
њем на Дри ну, А РБиХ би пре се кла те ри то ри ју Ре пу бли ке Срп ске и до ве ла 
до ње ног раз два ја ње на ис точ ни и за пад ни део. То за Ре пу бли ку Срп ску 
ни је би ло при хва тљи во. Осим ак тив них бор бе них деј ста ва ово при вид но 
при мир је А РБиХ у Сре бре ни ци и Же пи је ис ко ри сти ла и за ре ор га ни за-
ци ју, по пу ну, од мор, обу ку и снаб де ва ње је ди ни ца у скла ду са пла но ви ма 
ко је је та ар ми ја има ла. О бор бе ним деј стви ма и пла но ви ма А РБиХ би ће 
ви ше ре чи не што ка сни је. Тре ба ло је ус по ста ви ти ор га ни за ци ју, по пу ни ти 
и об у чи ти ко ман де и је ди ни це, ка ко би на нај бо љи на чин мо гли од го во ри ти 
зах те ви ма пла но ва за на ред на деј ства. Ус по ста вља ње ор га ни за ци је, по пу-
на, опре ма ње, обу ка и оспо со бља ва ње ко ман ди и је ди ни ца при о ри тет ни су 
зах те ви вој не док три не и основ ни су усло ви за успе шно функ ци о ни са ње и 
из вр ша ва ње за да та ка, пре свих бор бе них. Ка ко су ова пи та ња ре ша ва на у А 
РБиХ у Сре бре ни ци и Же пи ви де ће мо у при ме ри ма ко ји сле де.

„Ра ни ја ре ги ја Же па, а са да шња оп шти на, до са да је раз ви ја ла брд ску бри га-
ду ко ја је фор ми ра на 27. 01. 1993. го ди не, од пр вог и дру гог од ре да ТО Же па 
ко ји су до са да дје ло ва ли на овим про сто ри ма.

Уви дом у ор га ни за циј ско-фор ма циј ску струк ту ру ла ке и брд ске бри га де ко-
ју је про пи са ла Вр хов на ко ман да ОС Ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не до шли 
45  Спо ра зум о ком плет ном пре ки ду не при ја тељ ста ва од 31.12.1994. го ди не, P1011 

(или па ра граф 175 Из ве шта ја ГС УН, П1226).
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смо до са зна ња да мо же мо фор ми ра ти ла ку бри га ду. Сто га Вам пред ла же мо 
да из вр ши те ре ги стра ци ју бри га де под на зи вом 1. ЛА КА ЖЕП СКА БРИ ГА-
ДА. По сао око пре струк ту ри ра ња смо го то во при ве ли кра ју та ко што смо 
фор ми ра ли: …“46

За тим тач но на во ди ко је ко ман де и је ди ни це су, до та да, са мо и ни ци ја-
тив но фор ми ра ли и ка ко се кре ће по пу на као и мо гућ но сти до дат не по пу не 
фор ми ра њем ре зер ве за ту на ме ну. Пред лог за фор ми ра ње бри га де да ти ра 
по сле ус по ста вља ња ЗЗ. Сто га је ра зум но за кљу чи ти да у А РБиХ ни ка да 
ни су озбиљ но раз ми шља ли о де ми ли та ри за ци ји ен кла ва и раз о ру жа ва њу 
бо ра ца, од но сно рас фор ми ра њу је ди ни ца у про це су де ми ли та ри за ци је. За-
што би по сле де ми ли та ри за ци је фор ми ра ли но ву је ди ни цу? За упо тре бу у 
бор бе ним деј стви ма, на рав но. Не за па ра ду.

У ци љу до вр шет ка ре ор га ни за ци је А РБиХ у ис точ ним ен кла ва ма на-
чел ник шта ба (НШ) у ГШ А РБиХ је из дао На ре ђе ње о прет по чи ња ва њу 
ко ман да ма 2. Кор пу са, ОГ-8 Сре бре ни ца, 1. Же пач ке бри га де и 10. ОГ Го-
ра жде ко јим се 285. бри га да Же па од 15. 11. 1994. го ди не прет по чи ња ва 8. 
ОГ Сре бре ни ца. Де фи ни са ни циљ овог прет по чи ња ва ња је по ве ћа ње ефи-
ка сно сти РиК-а (Ру ко во ђе ња и ко ман до ва ња, на по ме на ауто ра)47. По ста вља 
се пи та ње због че га је циљ прет по чи ња ва ња ове бри га де 8. ОГ де фи ни сан 
као „по ве ћа ње ефи ка сно сти РиК-а“? Од го вор је са мо је дан. Без до бре ор-
га ни за ци је, ка ко је ди ни ца, та ко и ко ман ди не ма ни ефи ка сног РиК-а, а без 
ефи ка сног РиК-а не ма ни успе ха у бор бе ним деј стви ма. Си стем РиК-а про-
тив ни ка и је сте обје кат од по себ ног зна ча ја, ње го ва кри тич на тач ка. Оне-
мо гу ћа ва ње или оне спо со бља ва ње функ ци је РиК-а, код про тив ни ка ну жно 
до во ди до ха о са. Кри тич не тач ке пред ста вља ју нај ва жни је ци ље ве на стра-
те гиј ском, опе ра тив ном и так тич ком ни воу на ко је се усме ра ва ју деј ства 
сна га и сред ста ва, ка ко би при мо ра ли про тив ни ка да ра ди оно што ми же-
ли мо. Све бор бе не сна ге, ор га ни за ци је и си сте ми има ју кри тич не тач ке. 
Пре ма то ме и РиК има сво је кри тич не тач ке, а оне се, пре све га, огле да ју у 
ко ман дан ту и си сте му ве за. За то је НШ ГШ А РБиХ и од ре дио ова кав циљ 
прет по чи ња ва ња бри га де. Ефи ка сност си сте ма РиК-а у 8. ОГ, као и у оста-
лим је ди ни ца ма А РБиХ обез бе ди ће из вр ша ва ње бу ду ћих пла но ва.

У уво ду пред ло га за при јем у АВС (Ак тив на вој на слу жба, на по ме на 
ауто ра) и про из во ђе ње48 се ка же: „На осно ву ва шег ак та број 03/158-19 од 
14.02.1994. го ди не до ста вља мо вам по пу ње не обра сце за при јем у АВС, те 
про из во дје ње у чин. По ред то га у при ло гу вам до ста вља мо опи сни дио ан-
га жо ва ња у до са да шњем то ку ра та, као и при је длог за про из во ђе ње у чин.“ 
Пред ло зи су учи ње ни по сле де ћем:

46  Пред лог за фор ми ра ње 1.ла ке „жеп ске бри га де“, Ору жа не сна ге оп шти не Же па, 
број 21/94 од 02. 02. 1994, го ди не, Ко ман ди 1.К „Ору жа них сна га“. 

47  ГШ А РБиХ: На ре ђе ње о прет по чи ња ва њу број 01-1423-1 od 15.11.1994.ко ман да ма 
2.К, ОГ-8 Сре бре ни ца, 1.Же пач ке бри га де и 10. ОГ Го ра жде, број Три бу на ла 0183922.

48  При је длог за при јем у АВС и про из во ђе ње број 57/94 од 28.02.1994, Ко ман да 8. ОГ 
Ко ман ди 2.К А РбиХ.
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Ко ман да 8. ОГ Сре бре ни ца:
1. На чел ник шта ба Бе ћи ро вић (Осма на) Ра миз,
2. По моћ ник К-дан та за мо рал ИПД и вјер ска пи та ња Ма чић (Аде ма) Ни јаз,
3. По моћ ник К-дан та за без бјед ност Бек тић (Ра ме) Не џад,
4. По моћ ник К-дан та за по пу ну и перс. по сло ве Муј чи но вић (Ибре) Су леј ман,
5. По моћ ник К-дан та за ло ги сти ку Сма јић (Хај ру ди на) Ибра хим.
За тим сле ди пред лог за сва ку бри га ду као и за ко ман ду 8. ОГ.

То по ка зу је да Му сли ма ни ни су ни има ли на ме ру да из вр ше де ми ли-
та ри за ци ју, од но сно да је су има ли на ме ру да на ста ве план ска бор бе на деј-
ства из ен кла ве у са деј ству, кор ди на ци ји и син хро ни за ци ји са оста лим је-
ди ни ца ма 2.К А РБиХ и дру гим сна га ма ко је су бор бе но де ло ва ле са фрон та 
ка ен кла ва ма. Да су има ли на ме ру да се из вр ши де ми ли та ри за ци ја и да су 
из вр ши ли оба ве зе из Спо ра зу ма о де ми ли та ри за ци ја от па ла би ова по тре ба 
за по ста вље њи ма, уна пре ђе њи ма, про из во ђе њи ма и при јем у АВС. Мак си-
мал но се ко ри сте усло ви ус по ста вље ни про гла ше њем Сре бре ни це и Же пе 
ЗЗ-а за ор га ни за ци ју, пре фор ми ра ње, обу ку и по пу ну је ди ни ца А РБиХ у 
сре бре нич кој и жеп ској ен кла ви. Је дан је циљ ових рад њи. То је кон ти ну-
и тет бор бе них деј ста ва из ен кла ва у ко ор ди на ци ји и син хро ни за ци ји са је-
ди ни ца ма на фрон ту.

У из ве шта ју о по пу ни под тач ком 1. сто ји: „У ору жа ним сна га ма рас-
по ре дје но је 5.254 вој на об ве зни ка. Ста ро сна струк ту ра: до 35 го ди на има 
4176 в/о, од 35 до 45 го ди на има 839 в/о и пре ко 45 го ди на има 185 в/о. Под 
пој мом ОС ис ка за ни су: при пад ни ци Ар ми је Р БиХ, МУП-а и је ди ни ца 
ве зе“49

Ра ди се о из ве шта ју о по пу ни људ ством и ма те ри јал ним сред стви ма 
ору жа них сна га Сре бре ни це и дру гих ко ри сни ка по пу не. Из ве штај је упу-
ћен на осно ву зах те ва Окру жног се кре та ри ја та од бра не Ту зла број 13-72/93 
од 16. 12. 1993. го ди не и чла на 18. Уред бе о од бра ни са за кон ском сна гом. У 
из ве шта ју се при ка зу је ста ње рас по ре да људ ства и ма те ри јал но-тех нич ких 
сред ста ва (МТС) у фе бру а ру 1994. го ди не.

За тим се ис ти че ко ли ко ли ца је рас по ре ђе но у је ди ни це Рад не оба ве зе 
и ко ли ко МТС и сто ке је рас по ре ђе но по је ди ни ца ма и ка ко су рас по ре ђе ни. 
То по ка зу је да је ГШ А РБиХ 8. ОГ-у и да ље по пу ња вао вој ни ци ма, МТС 
и сто ком. За што би то ра ди ли осим за бор бу и вој не ак ци је про тив ВРС? 
Да кле, уоча ва мо да је сво вре ме у Сре бре ни ци по сто ја ла вој на је ди ни ца са 
при лич но ве ли ким бро јем вој ни ка и до брим на о ру жа њем. То су ре спек та-
бил не сна ге за ко је се мо же, без сум ње, ре ћи да су у по за ди ни не при ја те ља 
и да пред ста вља ју по тен ци јал ну опа сност, па ма кар и не из во ди ли ни ка ква 
бор бе на деј ства. Увек има ју по тен ци јал ну енер ги ју на ко ју је ВРС мо ра ла 
да ра чу на и из два ја знат не сна ге за обез бе ђе ње од те опа сно сти. По себ но је 

49  Из вје штај о по пу ни људ ством и ма три јал ним сред стви ма ОС и дру гих ко ри сни ка 
по пу не, Се кре та ри јат за од бра ну Сре бре ни ца број 03-3/94 од 09.03.1994. го ди не, Окру жном 
Се кре та ри ја ту за од бра ну Ту зла.
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зна чај но што та енер ги ја ни је увек би ла са мо по тен ци јал на не го ефек тив-
на на шта је ВРС би ла при мо ра на бор бе но де ло ва ти, ка ко би ума њи ла или 
ели ми ни са ла ефек те те енер ги је је ди ни ца из ен кла ва Сре бре ни ца и Же па. 
Ни је дан озби љан ко ман дант на би ло ком ни воу (стра те гиј ском, опе ра тив-
ном или так тич ком) не би тр пео си ту а ци ју да иза ле ђа има не при ја тељ ских 
је ди ни ца. Је ди ни це у по за ди ни не при ја те ља увек мо гу да, из по тен ци јал-
ног ста ња, из вр ше ствар ни или по тен ци јал ни за мах и да не при ја тељ ском 
ко ман дан ту на мет ну про блем ко ји зах те ва при о ри тет но ре ша ва ње. Деј ства 
је ди ни ца из по за ди не сна га ма са фрон та да је по вољ ни ју опе ра тив ну пред-
ност за по ја ча ва ње деј ста ва. У та квој по зи ци ји се на шла ВРС, те је због 
са мог по сто ја ња 28. ди ви зи је (8. ОГ) мо ра ла да одво ји знат не сна ге ра ди 
без бед но сти соп стве них је ди ни ца и те ри то ри је.

„У ве зи Ва ше На ред бе стр. пв.број 03/96-53 од 14.03.1994. го ди не, до ста вља-
мо Вам по дат ке о по пу ни је ди ни ца ОГ. По да ци су при ка за ни у обра сцу РП-1 
са свим про мје на ма“.

По пу ње ност 8. ОГ по овом из ве шта ју је сле де ћа: офи ци ра 429, под о-
фи ци ра 562 и вој ни ка 4.535, што је укуп но 5.526 при пад ни ка 8. ОГ Сре бре-
ни ца на дан 04. 06. 1994. го ди не. (Из вод из Из ве шта ја о по пу ни)50

Нео п ход но је за па зи ти да се број но ста ње 8. ОГ „Сре бре ни ца“ кон-
стант но по ве ћа ва, ско ро сва ког ме се ца за око 100 но вих при пад ни ка. По-
ве ћа ње број ног ста ња 8. ОГ Сре бре ни ца се де ша ва у вре ме ка да је ен кла ва 
тре ба ла би ти де ми ли та ри зо ва на, уз при су ство сна га Ује ди ње них на ци ја. 
Од го вор на пи та ње за што се сна ге 8. ОГ у Сре бре ни ци кон стант но уве ћа-
ва ју у овом пе ри о ду до би ће мо у де лу ана ли зе о бор бе ним ак тив но сти ма 
му сли ман ских сна га у дру гој по ло ви ни 1994. го ди не и ка сни је, а ов де са мо 
тре ба на по ме ну ти да је по ве ћа ње број ног ста ња би ло пред у слов за из во ђе-
ње пла ни ра них на пад них деј ста ва у дру гој по ло ви ни 1994. го ди не с ци љем 
„осло ба ђа ња и спа ја ња те ри то ри ја под руч ја Сре бре ни це и Же пе са те ри то-
ри јом Ту зле и Клад ња“.

Мо же мо за кљу чи ти да су бор бе не ак ци је му сли ман ских сна га и на-
ме ре да се оне на ста ве би ле план ске. Чак се ја сно ви де и ци ље ви бор бе них 
деј ста ва сна га из за шти ће них зо на: спа ја ње зо на ме ђу соб но и њих са ре ги-
јом Ту зла и Кла дањ. За у зи ма ње те ри то ри ја или осло ба ђа ње, ка ко они ка жу, 
све јед но је, али то нам са мо по твр ђу је чи ње ни цу и са зна ње да је у гра ђан-
ском ра ту су шти на бор бе них деј ста ва – бор ба за те ри то ри је. А њи хо во за-
у зи ма ње или обез бе ђи ва ње пред ста вља атри бут ко нач ног ис хо да су ко ба.

Из Из ве шта ја 1.НРЦ (На став но ре грут ног цен тра, на по ме на ауто ра) 
Са ра је во51 ви ди се да је у овом цен тру из вр ше на обу ка 5 по ла зни ка-слу-
ша ла ца из са ста ва 285. бри га де у пе ри ду од 01. 02. до 30. 03. 1995. го ди не. 
На ста ва и обу ка су се у глав ном од но си ли на упо тре бу про ти во клоп них 

50   Ко ман да ОГ Сре бре ни ца број 130-29-25/94 oд 04.06.1994. го ди не; Из вје штај Ко-
ман ди 2.К А РБиХ , Ор га ну за по пу ну и пер со нал не по сло ве. 

51   Обу ка при пад ни ка 1.Жеп ске бри га де, Из вје штај Ко ман де 1. На став но ре грут ног 
цен тра у Са ра је ву Ко ман ди 1.Жеп ске бри га де број 02/5-106 oд 26.04.1995. го ди не.
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сред ста ва ко ји ма рас по ла же Ар ми ја БиХ. То до ка зу је да је А РБиХ ко ри-
сти ла сва ку при ли ку, па и при мир је ко је је обо стра но пот пи са но, да од мо-
ре, по пу не, об у че и оспо со бе је ди ни це и из вр ше по треб не из ме не у њи хо-
вим ор га ни за ци ја ма ка ко би се при пре ми ли за на ста вак ору жа ног су ко ба и 
евен ту ал ном по бе дом у том су ко бу оства ри ли вој нич ки и по ли тич ки циљ.

У из ве шта ју Ко ман де 285. Иблбр Же па52 Ко ман ди 28. ди ви зи је о по пу-
ње но сти бри га де ја сно се ви ди да је бри га да по пу ње на људ ством са 92,71%, 
што ће ре ћи да је прет по чи ња ва ње и пре фор ми ра ње бри га де успе шно из-
вр ше но и да је она спрем на за из вр ша ва ње на ред них за да та ка ко ји јој бу ду 
до де ље ни. На ве де ни про це нат по пу не има ју оне је ди ни це ко ји ма пред сто ји 
бор бе ни за да так. Али су штин ско је пи та ње от куд у ДЗ бри га да са то ли ким 
про цен том по пу не. То зна чи да А РБиХ ни је ни кри ла да не ма на ме ру да 
из вр ши де ми ли та ри за ци ју ен кла ва. На про тив.

2.15. У на ре ђе њу Шта ба вр хов не ко ман де ОС БИХ ко ман ди 2.кор пу са (Ту-
зла) од 1.ја ну а ра 1994.год.53, да кле ви ше од по ла го ди не од де ми ли та ри за ци је 
Сре бре ни це, на ла же се фор ми ра ње 8. Опе ра тив не гру пе „Сре бре ни ца“ са-
ста ва пет бри га да и је дан са мо стал ни ба та љон, на во ди се њи хо во пре ци зно 
ну ме ри са ње и на зив. На ре ђе ње је пот пи сао ма ги стар Стје пан Ши бер, пу ков-
ник тех нич ке слу жбе-бив ше ЈНА, у то вре ме за ме ник ко ман дан та Шта ба 
вр хов не ко ман де ОС БиХ. Ка ко је уоп ште би ло мо гу ће пред у зи ма ти та ко 
оп се жне вој но-ор га ни за циј ске и вој но-тех нич ке рад ње у за шти ће ној зо ни у 
ко јој је то по спо ра зу му за бра ње но, те у ко јој ни је сме ло би ти ни ка квих на о-
ру жа них ли ца сем вој ни ка УН ПРО ФОР-а?

Ста тус ЗЗ се ин тен зив но ко ри сти за ре ор га ни за ци ју А РБиХ у ен кла-
ва ма. А ка ко је вр ше на ре ор га ни за ци ја А РБиХ у зо ни 2.К А РБиХ и по чи јој 
од лу ци нај бо ље ће мо ви де ти из на ред ног при ме ра.

На осно ву Од лу ке Пред сјед ни штва Ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не о ше-
ми ор га ни за ци је Ар ми је РБиХ број ПР: 02-8-841/94 од 24. 10. 1994. го ди не, 
те На ре ђе ња На чел ни ка Ге не рал шта ба Ар ми је Р БиХ стр. пов.бр. 4/19-2 од 
12. 01. 1995. го ди не, а у ци љу што ра ци о нал ни јег од брам бе ног ор га ни зо-
ва ња Ар ми је РБиХ, а ти ме и рат них је ди ни ца у з/о 2. Кор пу са, ра ди ње не 
што ве ће ефи ка сно сти у во ђе њу осло бо ди лач ке бор бе про тив агре со ра на 
РБиХ,  Н А Р Е Ђ У Ј Е М

I – ОР ГА НИ ЗА ЦИЈ СКЕ ПРО МЈЕ НЕ

1. – Ф о р м и р а њ е

У зо ни од го вор но сти 2. Кор пу са фор ми ра ти сли је де ће је ди ни це:

а) – Ко ман ду 21. ди ви зи је…

52  Из вје штај Ко ман де 285 Иблбр Же па број 08-15-79/95 oд 31.01.1994. го ди не Ко ман-
ди 28. ди ви зи је. 

53  На ре ђе ње Шта ба Вр хов не ко ман де ОС БиХ Ко ман ди 2.К Ту зла од 1. ја ну а ра 1994. 
го ди не, број Три бу на ла 01060704.
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е) – Ко ман ду 28. ди ви зи је са при штап ским је ди ни ца ма и сје ди штем у Сре бре ни ци, 
по при вре ме ној рат ној фор ма ци ји број БХ-100.301.

За тим се на во де ко је је ди ни це ула зе у са став 28. ди ви зи је у 
Сре бре ни ци.54

Ва жно је уочи ти због че га се вр ше ор га ни за циј ско-мо би ли за циј ске 
про ме не 2.К. Раз ло зи су Ра ци о на ли за ци ја од брам бе ног ор га ни зо ва ња, по-
ве ћа ње ефи ка сно сти је ди ни ца 2.К, па и но во фор ми ра не 28. ди ви зи је у од-
но су на до са да шњу 8. ОГ.

За што ра ци о на ли за ци ја кад је тре ба ла би ти из вр ше на де ми ли та ри за-
ци ја? За што по ве ћа ње ефи ка сно сти је ди ни ца, па и 28. ди ви зи је, ко ја је, по 
спо ра зу му, тре ба ла би ти раз о ру жа на и рас фор ми ра на? За бор бе на деј ства, 
на рав но. Рас по ла га ти је ди ни ца ма, тро ши ти сред ства за њи хо во опре ма ње, 
обу ку и оста ле ак тив но сти, а не упо тре бља ва ти их, глу по је. Иза ра ци о на-
ли за ци је и по ве ћа ња ефи ка сно сти је ди ни ца, као зна чај них вој них прин ци-
па, сто ји са мо јед на на ме ра: за упо тре бу тих је ди ни ца у на ред ним бор бе-
ним деј стви ма. Да кле од ре ша ва ња су ко ба у БиХ ору жа ном бор бом се ни је 
ни у јед ном тре нут ку од у ста ло.

Ула ском 285. Иблбр Же па у са став 28. ди ви зи је са 1.127 при пад ни ка те 
бри га де, укуп но број но ста ње 28. ди ви зи је на дан 31. 05. 1995. го ди не из но-
си 6.450 бо ра ца55. Да кле, не са мо да су вр ши ли ре ор га ни за ци ју, већ су и пер-
ма нент но по ве ћа ва ли број но ста ње је ди ни ца. Ако ово по ве ћа ва ње број ног 
ста ња 28. ди ви зи је до ве де мо у ве зу са спо ра зу мом о де ми ли та ри за ци ји не ће 
нам би ти те шко да за кљу чи мо да, уме сто раз о ру жа ва ња и рас фор ми ра ња 
у про це су де ми ли та ри за ци је, има мо на ра ста ње број ног ста ња 28. ди ви зи је. 
То ни је за то што је А РБиХ има ла до бре на ме ре. Ра зум но је за кљу чи ти да 
је то чи ње но са ци љем да се, у пе ри о ду при мир ја, је ди ни це при пре ме ка-
дров ски, ма те ри јал но и ор га ни за ци о но за на ред на деј ства, а да се пе ри од 
при мир ја на нај бо љи на чин за то ис ко ри сти.

Из ме не и до пу не рат них фор ма ци ја су до не те на осно ву од лу ке Пред-
сед ни штва Бо сне и Хер це го ви не број: Пр 02-8-841 и на ре ђе ња ГШ А РБиХ 
број 4/44-78 од 26. 05. 1995. го ди не.56

И из овог на ре ђе ња о из ме на ма и до пу на ма у при вре ме ним рат ним 
фор ма ци ја ма, као и мно го број них дру гих, екс пли цит но се мо же утвр ди ти 
пот пу на ин те гри са ност му сли ман ских вој них сна га у „ДЗ“ и „БЗ“ Сре бре-
ни ца и Же па, оли че них у 28. ди ви зи ји КоВ, у це ло ку пан и је дин ствен си-
стем ру ко во ђе ња и ко ман до ва ња Ар ми јом Р БиХ.

На пред на ве де на до ку мен та ја сно ука зу ју на план ску ре ор га ни за ци ју 
ОС А РБиХ са ци љем обез бе ђи ва ња ефи ка сни је ор га ни за ци је ОС и РиК-а. 

54  На ре ђе ње Ко ман де 2.К А РБиХ број 03/73-2 oд 18.01.1995. „Ре ор га ни за ци ја Ар ми-
је РБиХ, Ор га ни за циј ске про мје не РЈ у з/о 2.Кор пу са, ОГ 1, 2, 4, 5, 6. и 8“.

55  Из вје штај Ко ман де 28. ди ви зи је број 03-183-196 oд 01.06.1995. го ди не Ко ман ди 
2.К; Ста ње по пу не на дан 31.05.1995. го ди не; По ве ћа ње бро ја при пад ни ка 28. ди ви зи је. 

56  На ре ђе ње Ко ман де 2.К број 03/13-1/95 oд 15.06.1995, Ко ман ди 28. ди ви зи је, „Из-
мје не и до пу не у при вре ме ним РФ“. 



46 Ратко П. Шкрбић: СРЕБРЕНИЧКА ПОДВАЛА

Све то је ура ђе но кра јем 1994. го ди не и по чет ком 1995. го ди не што, ван сум-
ње, ука зу је на на ме ре Му сли ма на у БиХ да на ста ве са ору жа ним ак ци ја ма 
и да на тај на чин оства ре ци ље ве. По себ но је ин ди ка тив на ре ор га ни за ци ја 
ОС у за шти ће ним зо на ма, што ука зу је на чи ње ни цу да те зо не ни ка да ни-
су де ми ли та ри зо ва не, али и да ни је по сто ја ла ни во ља ни на ме ра да се оне 
де ми ли та ри зу ју. Осим то га не мо же се по ре ћи ни за кљу чак да је це ло куп на 
ре ор га ни за ци ја, али и по пу на и обу ка ко ман ди и је ди ни ца, из вр ше на, нај ве-
ћим де лом, за вре ме пот пи са ног при мир ја 31. 12. 1994. го ди не. Дру гим ре-
чи ма, пот пи са но при мир је је ис ко ри шће но за на ве де не рад ње. Та ко ђе би се 
мо гло, ван сум ње, за кљу чи ти да је при мир је од стра не му сли ман ске стра не 
и пот пи са но ра ди на пред пла ни ра них ак тив но сти на ре ор га ни за ци ји, по-
пу ни и обу ци. При мир је је план ски из и гра но са на ве де ном на ме ром или је 
ис ко ри шће но у ту свр ху. При мир је је по себ но ис ко ри шће но за из во ђе ње и 
на ста вак опе ра ци је „Ска ка вац“ ко ја је под ра зу ме ва ла ма те ри јал но и ло ги-
стич ко снаб де ва ње сна га у Сре бре ни ци, по себ но са бор бе ним сред стви ма. 
О тој опе ра ци ји би ће ре чи не што ка сни је.

2.3.2. Снаб де ва ње А РБиХ у Сре бре ни ци и Же пи

Осим ре ор га ни за ци је, обу ке и по пу не при мир је и ста тус за шти ће не 
зо не А РБиХ је у ен кла ва ма ис ко ри сти ла и за снаб де ва ње на о ру жа њем, му-
ни ци јом, екс пло зи ви ма, ми на ма и дру гим убој ним сред стви ма (УБС) по-
треб ним за во ђе ње бор бе них деј ста ва. Ка ко ће мо ви де ти ор га ни зо ва на је 
и из ве де на ком плет на опе ра ци ја снаб де ва ња је ди ни ца 8. ОГ (28. ди ви зи је.) 
под ши фро ва ним на зи вом „Ска ка вац“. Ка ко је те кло снаб де ва ње ви де ће мо 
из сле де ћих при ме ра.

На са слу ша њу ма јо ра Фран ке на 11. 11. 2002. го ди не57 име но ва ни је из-
ја вио да је 28. ди ви зи ја у Сре бре ни ци има ла но ви је, мо де рр ни је на о ру жа ње 
од оно га ко је им је по ну ђе но из де поа за чу ва ње од у зе тог то ком про це са 
де ми ли та ри за ци је. То би мо гао би ти и раз лог због че га су од би ли да при ме 
то оруж је из де поа. О то ме је већ би ло ре чи. Исто та ко је из ја вио да не где 
у ма ју (1995. го ди не, на по ме на ауто ра) су при ме ти ли му сли ман ске бор це у 
Сре бре ни ци у са свим но вим уни фор ма ма, ма скир ним на рав но. На гла сио 
је да то вре ме ко ин ци ди ра са ми сте ри о зним сле та њем ве ли ког тран спорт-
ног ави о на на аеро дром у Ту зли. Та ко ђе је ре као да су из да љи не ви де ли да 
бор ци 28. ди ви зи је но се пот пу но но ве пу шке ка ла шњи ко ве. На пи та ње да 
ли су мо гли ишта пред у зе ти да спре че и да ли су мо гли спре чи ти до тур на-
о ру жа ња и дру ге опре ме кон крет ним пу тем, Фран кен је од го во рио да је на 
том де лу пу та био по сма трач ки пункт „Дел та“, али ка да су чу ли за то они 
су (Му сли ма ни) јед но став но про ме ни ли ру ту. Као што ви ди мо снаб де ва ње 
је вр ше но и у ма ју 1995. го ди не.

Уме сто да је Сре бре ни ца де ми ли та ри зо ва на још у апри лу 1993. го ди-
не има мо си ту а ци ју да се вр ши снаб де ва ње 28. ди ви зи је у ма ју 1995. го ди не, 

57   Фран кен: Из ја ва на са слу ша њу, број Три бу на ла L0100602.
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две го ди не от ка ко је то под руч је тре ба ло би ти де ми ли та ри зо ва но и без на о-
ру жа них бо ра ца. Та ко се А РБиХ од но си ла пре ма пот пи са ним спо ра зу ми ма 
и пре у зе тим оба ве за ма. Ни су они ни има ли на ме ру да се 28. ди ви зи ја раз о-
ру жа и да Сре бре ни ца оста не без на о ру жа них бо ра ца. Ни је им се укла па ло 
у план спа ја ња те ри то ри ја ен кла ва са сло бод ним те ри то ри ја ма у ши рем 
ре ги о ну Ту зле. Под пој мом „Сло бод не те ри то ри је“ су у А РБиХ зва ли те-
ри то ри је ко је су они кон тро ли са ли. По сма тра но са вој ног ста но ви шта има 
ту ло ги ке. До бро је има ти јед ну ја ку и до бро на о ру жа ну фор ма ци ју ве ли-
чи не ди ви зи је у по за ди ни не при ја те ља са ко јом, у сва ком тре нут ку, мо же те 
ко ор ди ни ра ти и син хро ни зо ва ти бор бе на деј ства. Осим то га, ако не мо же 
по сти за ти ве ли ке бор бе не ре зул та те, си гур но је да, са мим по сто ја њем та-
кве је ди ни це у по за ди ни не при ја те ља, ве зу ју се знат не сна ге про тив ни ка, 
кон крет но ВРС, чи ме се уве ли ко олак ша ва ју деј ства је ди ни ца са фрон та.

У Ван ред ном из ве шта ју Вр хов ном ко ман дан ту58 (у да љем тек сту ВК), 
ГШ А РБиХ из ве шта ва о ме ра ма ко је је ГШ пред у зи мао за Сре бре ни цу. 
На бра ја те ме ре, да би на кра ју из ве шта ја до ста ви ли пре глед бор бе них сред-
ста ва ко је је ГШ до ста вио 28. ди ви зи ји. Пре глед до ста вље них бор бе них 
сред ста ва је по ду га чак. Не ма сум ње да је до ста ва тих сред ста ва на ме ње на 
за из во ђе ње бор бе них деј ста ва и да тај чин од сту па од од ре да ба пот пи са ног 
спо ра зу ма о де ми ли та ри за ци ји. Снаб де ва ње убој ним сред стви ма има са мо 
је дан циљ, а он се мо же де фи ни са ти као из во ђе ње ра зно вр сних ак тив них и 
офан зив них бор бе них деј ста ва.

У вре ме ну од 27. 02. 1995. до 07. 05. 1995. за по тре бе ен кла ва одр жа ван 
је „ва зду шни мост“59 са основ ним ци љем „до тур и обез бе ђе ње сред ста ва 
за во ђе ње ору жа не бор бе, ева ку а ци ја ра ње ни ка, функ ци о ни са ње ци вил них 
вла сти и одр жа ва ње ве зе“. За тим, уз ана ли зу „ва зду шног мо ста“, Ко ман да 
РВ И ПВО А РБиХ до ста вља пре глед ле то ва за сва ку ен кла ву. Не мо же би ти 
очи глед ни ји при мер и до каз да А РБиХ ни ка да ни је од у ста ла од ору жа не 
бор бе и да је то је ди ни раз лог за што Сре бре ни ца и Же па ни су де ми ли та ри-
зо ва не. Сва ка вој на је ди ни ца до бро до ђе. Ако не за по сти за ње кон крет них 
ре зул та та у ору жа ној бор би, на но ше њем гу би та ка не при ја те љу у ди рект ној 
бор би, он да ве зи ва њем сна га и на тај на чин олак ша ва њем бор бе них деј ста-
ва оста лим је ди ни ца ма.

Опе ра ци ја „Ска ка вац“60

Опе ра ци ја „Ска ка вац“ је пла ни ра на и из ве де на у скло пу Ди рек ти ве 
бр. 4 вр хов ног ко ман дан та А РБиХ, из дру ге по ло ви не 1994. го ди не.

58  ГШ А РБиХ „Ван ред ни из вје штај“ Пред сјед ни ку (Вр хов ном ко мад на ту), до ка зни 
пред мет D67. 

59  Ко ман да РВ и ПВО А РБиХ „За вр шна ана ли за ва зду шног мо ста ка Сре бре ни ци и 
Го ра жду“, D63. 

60  Је да на ест бор бе них до ку ме на та на ве де но је из вор но у тек сту ове опе ра ци је. 
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Циљ опе ра ци је „Ска ка вац“ је сте снаб де ва ње је ди ни ца 28. ди ви зи је у 
Сре бре ни ци и Же пи бор бе ним сред стви ма, пре све га, му ни ци јом и ми на-
ма, ва зду шним пу тем. Рок за за вр ше так снаб де ва ња је огра ни чен до про ле-
ћа 1995. На ме ра је да се 28. ди ви зи ја опре ми ка ко би кра јем про ле ћа и у ле то 
1995. го ди не мо гла да из вр ша ва до би је не за дат ке ко ји би би ли син хро ни зо-
ва ни са остат ком ОС РБиХ у скло пу ве ли ке про лећ не офан зи ве А РБиХ на 
ВРС и РС, ко ју су пла ни ра ли и при пре ма ли у Са ра је ву.

Опе ра ци ја „Ска ка вац“ је из во ђе на за сво вре ме ра та, чак и пре ус по-
ста вља ња ЗЗ, то ком це ле 1994. го ди не, а по себ но је ин тен зи ви ра на у пе ри о-
ду од де цем бра 1994. до ма ја 1995. го ди не, што, са мо по се би, ја сно го во ри о 
му сли ман ским на ме ра ма ко је су ка ни ли оства ри ти у 1995. го ди ни.

Опе ра ци ја је из ве де на хе ли коп тер ским сна га ма ави ја ци је А РБиХ 
тран спор то ва њем на о ру жа ња, му ни ци је и дру гих МТС из ре јо на Клад ња, 
пре ко те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске до ен кла ве Же па (хе ли дро ма у ре јо ну 
Ор ло вог ка ме на), ода кле се део МТС, под ве о ма ја ким бор бе ним обез бе ђе-
њем, упу ћи вао коп не ним пу тем до ен кла ве Сре бре ни ца, а део оста вљао 
за по тре бе сна га у Же пи. Пре ма до ступ ним по да ци ма из ве де но је око 20 
хе ли коп тер ских на ле та, иако се, це не ћи ко ли чи ну до ту ре них МТС, мо же 
за кљу чи ти да је број на ле та био ве ћи. Ле то ви су из во ђе ни но ћу од стра не 
нај и ску сни јих пи ло та А РБиХ.

По ред опе ра ци је „Ска ка вац“ му сли ман ске сна ге су из во ди ле и опе-
ра ци ју „Чи ко-Ка ле“ ко ја је, та ко ђе, има ла за циљ снаб де ва ње на о ру жа њем 
и бор бе ном опре мом 28. ди ви зи је али коп не ним пу тем. Ова опе ра ци ја је 
тра ја ла то ком дру ге по ло ви не 1993. и кон стант но 1994. го ди не, кад год су 
то омо гу ћа ва ле вре мен ске при ли ке. Ипак, због зна ча ја и огра ни че ног про-
сто ра па жњу ће мо усме ри ти на опе ра ци ју „Ска ка вац“.

– У пр вом бро ју ли ста „Пр ва ва зду хо плов на“, из да том од стра не 1. 
Ва зду хо плов не бри га де А Р БиХ у Жи ви ни ца ма 22. 05. 1995. го ди не, (Број 
Три бу на ла 02631399) на стра ни 2. члан ка „Над ма ши ли не бе ске ви си не“, по-
ред оста лог се ка же дса су пр ви хе ли коп те ри по ле те ли кра јем фе бру а ра, а 
до кра ја 1993 оба вље но је 10 ле то ва за Сре бре ни цу. Да ље се на во ди да је до 
кра ја го ди не на ба вље но још не ко ли ко хе ли коп те ра чи ме је по ве ћа на ефи ка-
сност ле то ва за ен кла ве.

– На ре ђе ње НШ ГШ А РБиХ број 02-1/1613-1 од 14. 12. 1994. го ди не, 
ко ман дан ти ма ОГ – 8 из са ста ва 2. кор пу са и 1. Жеп ске бри га де (Жбр) НШ 
тра жи да до ста ве по дат ке да ли су спрем ни да упу те љу де на до го во ре не 
ло ка ци је, а он да их на бра ја по је ди нач но за 8. ОГ и 1.Жбр, да пре у зму до го-
во ре ну опре му и сред ства.

– На ре ђе ње број 02-1/1730-1 ШВК Ар ми је БиХ, ко ман ди 1. Жеп ске 
бри га де

„Ва ше ју тро шње пи сме но оба вје ште ње смо у пот пу но сти схва ти ли. Ве за но 
за ју че ра шње мо је на ре ђе ње и раз го вор. Оно је ак ту ел но и бу ди те спрем ни 
за при хват.“
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– Ко ман да 1. Жеп ске ла ке бри га де под бро јем 180-141/94 да на 31. 12. 
1994. го ди не упу ти ла је лич но ге не ра лу Ха џи ха са но ви ћу, НШ ГШ А РБиХ 
из ве штај сле де ће са др жи не:

„Са на ше стра не све је ура ђе но по ва шем на ре ђе њу до ста успје шно, бр зо је 
ис то ва рен те рет, пре ба чен на си гур но мје сто, тра го ви укло ње ни. УН ПРО-
ФОР је при ула зу у зо ну ви дио хе ли коп тер и сво ме ко ман дан ту при ја вио у 
Же пи да су у бли зи ни Зло вр ха сле ти ла три хе ли коп те ра вје ро ват но због кру-
же ња при сли је та њу. Под у зео сам све мје ре да УН ПРО ФОР оне мо гу ћим да 
би ло шта ура ди не по вољ но по нас и о то ме ћу вас из вје сти ти ка да бу де ври-
је ме. Ову ло ка ци ју Хе ли о дро ма је пред ло жио ва ма Бри га дир Орић На сер. 
До ста ви ћу вам ка сни је све при је дло ге за да ље ак тив но сти да се ово убу ду ће 
од ви ја из ван зо не, има до брих ло ка ци ја уда ље них од зо не 05–10 км…“

– На ре ђе ње ГШ А РБиХ, НШ број 1-1/58-1 од 04. 01. 1995. го ди не, Ко-
ман дан ти ма 8. ОГ и 1. Жеп ске бри га де сле де ће са др жи не:

„ВЕ ЗА: Акт 1. Жеп ске лах ке бри га де број: 08-20-3/95 од 03. 01. 95. До би је на 
сред ства по ди је ли те по спе ци фи ка ци ји, а ако се дру га чи је до го во ри те из вје-
сти те ме о то ме“.

– Из ве штај Ко ман де 1. Жеп ске бри га де број 08-20-14/95 од 07.01.1995. 
го ди не, НШ ГШ А РБиХ

„Ве за Ваш број: 1-1/81-1 од 07.01.1995. го ди не.

Мо ра мо про мје ни ти мје сто, има ли смо про бле ма са УН ПРО ФОР-ом. Но ву 
иза бра ну ло ка ци ју ће мо ја ви ти за два да на. Ин тен зив но па да сни јег и не по-
вољ ни су ме тео усло ви већ не ко ли ко да на. Нај вје ро ват ни је но ва ло ка ци ја је 
ре јон Ку пу сна.

На сер је од нио сво је по спе ци фи ка ци ји“.

– Ко ман дант 1. Жеп ске бри га де, пу ков ник Ав до Па лић је, по на ре ђе њу 
ГШ А РБиХ, да на 09. 01. 1995. го ди не у ак ту број 08-20-17/95 упу тио ге не ра-
лу Ха џи ха са но ви ћу „Спе ци фи ка ци ју по треб них МТС за уба ци ва ње“.

„Уко ли ко бу де те у си ту а ци ји да нам по но во вр ши те уба ци ва ње МТС хе ли-
коп те ри ма мо ли мо Вас да нам пр вен стве но до ста ви те сље де ћа МТС и оре му.

1. Бес тр зај ни топ (бар је дан)
2. Гра на та за БсТ (ку му ла тив на, бар 20 ком.)
3. Лан сер РПГ-7 (бар три ко ма да)
4. Ра ке та за РПГ-7 (ку му ла тив на, бар 15 ком.)
5. ЗО ЉА или ми на за РБ (бар 30 ком.)
6. Гра на та за МБ 60 мм (бар 50 ком.)
7. Му ни ци ја (7,62x39; 7,9; 7,62 за ПМ м-84; 7,62 и 7,65 пи штољ ска)
8. Тром бло ни (тер нут них и ку му ла тив них бар 50 ком.)
9. Руч не бом бе (бар 100 ком.) итд. …“

– Ге не рал Хад џи ха са но вић је да на 18.01.1995. го ди не пу ков ни ку Па-
ли ћу по слао „На ре ђе ње“ број 1-1/126-1 ко је гла си:
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„Од мах обез бје ди те при хват хе ли коп те ра на до го во ре ном мје сту (ло же ње 
ва тре, обез бје дје ње ши рег ре јо на хи ли о дро ма) Ова на зна че на по шиљ ка ће се 
до ву ћи у дви је ту ре а рас по ре ди ти по сље де ћем:

Же па

И те рет раш чи сти те од мах ка ко би хе ли о дром остао чист.

Зеј ни ла гић – уто ва ре но…“

За тим на во ди ка ко рас по де ли ти те рет ко ји се углав ном са сто ји од му-
ни ци је и дру гих убој них сред ста ва.

– Ко ман дант 1. Жеп ске бри га де ак том 08-20-48/95 да на 19. 01. 1995. 
го ди не из ве шта ва Ге не рал штаб А РБиХ:

„Оба вје ште ње у ве зи Ва шег ак та број 1-1/126-1.-

Те рет ко ји је до шао са хе ли коп те ром 18. 01. 1995, уред но смо при ми ли и 
смје сти ли на си гур но мје сто. Љу де смо по ву кли са те ре на, ја ви те нам ор-
јен тир но кад до ла зи дру га ту ра да би има ли спрем не љу де и при пре мљен 
хе ли о дром. Да ље на во ди да још увек има ју про бле ма са УН ПРО ФОР-ом…“

– „По овла шће њу ко ман дан та, На чел ник шта ба“ ма јор Бе ћи ре вић је 
да на 12.02.1995. го ди не упу тио ко ман да ма свих бри га да и са мо стал ног ба-
та љо на у са ста ву 28. ди ви зи је КоВ на ре ђе ње број 01-32/95 (Број Три бу на ла 
01837514)

«Обез бје ђе ње про ла за Сре бре ни ца-Же па“, На ре ђе ње:
У ци љу без бјед ног про ла за и до ту ра МТС на ре ла ци ји Ву ко њин стан – Бу че 
(Ло жња) од но сно кроз Су ши цу и Под ра ва ње
Н А Р Е Ђ У Ј Е М (пре ци зи ра свим бри га да ма и са мо стал ном ба та љо ну ко је 
ре јо не и де ло ве ко му ни ка ци ја да обез бе де, при мед ба ауто ра)…»

– Ге не рал штаб Ар ми је Р БиХ под бро јем 1-1/224-1 да на 07.02.1995. го-
ди не по слао је ко ман да ма 8. ОГ Сре бре ни ца и 1. Жеп ске бри га де „Оба вје-
ште ње и рас по дје ла ТМС“ у ко јем се на во ди:

„1. Од мах су тра из вр ши те по сје да ње хе ли о дро ма и оба ви те по треб не рад ње 
ра ди при је ма ро бе.
На по ме не из на ре ђе ња:
– Пу шке да ва ти у пред ви ђе ну ма не вар ску бри га ду ОГ-8 Сре бре ни ца.
– Но вац (308.000 ДМ) ко је је Бр гу ља пре у зео од пи ло та пре да ти К-ди ОГ-8 
Сре бре ни ца.
– Сва сред ства ко ја ша ље мо не сми ју би ти ни за грам ни ти ко мад про да ва на 
– ко то учи ни те шко ће од го ва ра ти. Сред ства на мјен ски рас по дје љи ва ти и 
ко ри сти ти за шта устро ји ти пре ци зну еви ден ци ју и учи ни ти од го вор не љу де 
ко ји се ти ме ба ве.
– По твр ди те у јед ном до ку мен ту сва до са да при мље на сред ства. По се бан 
до ку мент за Же пу по се бан за Сре бре ни цу“.
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Па ра лел но са ре ор га ни за ци јом, по пу ном и обу ком је ди ни ца и ко ман-
ди вр ше но је и снаб де ва ње тих је ди ни ца му ни ци јом, на о ру жа њем, опре мом 
и убој ним сред стви ма, ка ко би се 28. ди ви зи ја спре ми ла за бор бе на деј ства 
ко ја је оче ку ју у на ред ном пе ри о ду. Све је то у функ ци ји уса вр ша ва ња бор-
бе не спрем но сти и вред но сти 28. ди ви зи је А РБиХ. Све што смо са гле да ли 
у овом и прет ход ном по гла вљу ука зу је на чи ње ни цу да се ра ди о је ди ни ци 
ко ја има озбиљ ну бор бе ну вред ност и ре спек та бил ну бор бе ну моћ ко ја је 
мо гла ВРС-у на не ти озбиљ не гу бит ке и про бле ме у на ред ном пе ри о ду.

Оба ве штај не и слу жбе без бед но сти ВРС и РС су сво јим ра дом от кри-
ле ско ро све ове ак тив но сти 28. ди ви зи је. ГШ ВРС је рас по ла гао са тим ин-
фор ма ци ја ма. Сто га је мо рао из вр ши ти од го ва ра ју ће при пре ме за од го вор 
на иза зов ко ји ВРС оче ку је, по свим про це на ма, у про ле ће 1995. го ди не. Са 
вој ног ста но ви шта од го вор је мо рао би ти пра во вре мен, ефи ка сан и ефек-
тан, ка ко би се спре чи ло сва ко из не на ђе ње и од бра ни ла Ре пу бли ка Срп-
ска. Дру гим ре чи ма ВРС је мо ра ла пред у зе ти „пред у пре ђе ње“, као је дан 
од ва жних прин ци па Вој не док три не. Ни је ја сно за што ВРС ни је спре чи ла 
ове ле то ве хе ли коп те ра за ен кла ве иако је за њих, ка ко смо ви де ли, зна ла. 
Мо тив за не пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих ме ра на спре ча ва њу снаб де ва ња 
је ди ни ца у ен кла ва ма је, у нај ма њу ру ку, сум њив. Са ста но ви шта вој не док-
три не то је не до пу сти во. На про тив. Све се чи ни да се ло ги стич ка пуп ча на 
врп ца не при ја те ља пре се че или из ду жи, као је дан од нај зна чај ни јих усло ва 
ње го вог по ра за. И то не би ло ка квог по ра за, већ по ра за без бор бе. На ко ја 
деј ства 28. ди ви зи је и на чин ка ко је ВРС мо ра ла на њих да уз вра ћа, ви де ће-
мо у на ред ним по гла вљи ма.

2.3.3. Бор бе на деј ства 8. ОГ (28. ди ви зи је А РБиХ) 1994. го ди не

Уме сто де ми ли та ри зо ва ног под руч ја у и око ен кла ва и да ље су при-
сут не зна чај не вој не сна ге. У ен кла ва ма не пре кид но ег зи сти ра 28. ди ви зи ја 
А РБиХ. Ис по ља ва из ви ђач ка, ди вер зант ска и дру га ак тив на бор бе на деј-
ства из ен кла ва, а по том се вра ћа у њу под окри љем сна га УН. При су ство 
УН сна га, ус по ста вља ње ЗЗ и пот пи си ва ње Спо ра зу ма о пре ки ду не при ја-
тељ ста ва и де ми ли та ри за ци ји ен кла ва, 28. ди ви зи ја А РБиХ, по пла ну и на-
ре ђе њи ма прет по ста вље не ко ман де, не пре кид но ко ри сти за уса вр ша ва ње 
ор га ни за ци је, обу ке, пла ни ра ња и из во ђе ња бор бе них деј ста ва, ло ги сти ке и 
бор бе не го то во сти. У то смо се на прет ход ним стра ни ца ма уве ри ли. ВРС-у 
је, на осно ву ин фор мци ја оба ве штај не слу жбе и из пот чи ње них ко ман ди, 
то по зна то. Са ста но ви шта вој не док три не на де лу смо има ли „без бед но-
сну ди ле му“61. Са вој ног ста но ви шта, а и из прак тич них раз ло га, ВРС је на 

61  „Без бед но сна ди ле ма“:Ка да јед на др жа ва пред у зи ма ме ре на пла ну ор га ни за циј-
ских про ме на у сво јим ору жа ним сна га ма, из ме ну вој не док три не, по пу ну но вим бор бе ним 
си сте ми ма, рас по ре ђи ва ње је ди ни ца ван гар ни зо на или ма не вре, он да дру га др жа ва, пре 
свих су сед на, то схва та као прет њу соп стве ној без бед но сти па на осно ву то га пред у зи ма 
кон тра ме ре као од го вор на угро жа ва ње соп стве не без бед но сти. И тр ка у на о ру жа њу је по-
сле ди ца „без бед но сне ди ле ме“.
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„без бед но сну ди ле му“ би ла при мо ра на од го во ри ти. Од го во ри ла је ја ча њем 
од брам бе них ка па ци те та око ен кла ва и уз врат ним деј стви ма ко је је 28. ди-
ви зи ја А РБиХ не пре кид но про во ци ра ла. Да је му сли ман ска стра на из вр-
ши ла оба ве зе пре у зе те спо ра зу мом о де ми ли та ри за ци ји, ВРС не би има ла 
по тре бу из два ја ти зна чај не сна ге за од бра ну од деј ста ва из ен кла ва. Из о-
ста ла би и „без бед но сна ди ле ма“, а ти ме и ре а го ва ње ВРС. Са вој ног ста но-
ви шта ан га жо ва не сна ге ВРС је мо гла упо тре би ти на дру гим под руч ји ма, 
по себ но на оним где су те ри то ри ја и ста нов ни штво Ре пу бли ке Срп ске (РС) 
би ли зна чај но угро же ни. Тих под руч ја је би ло и 1994. го ди не, а по себ но у 
1995. го ди ни на за пад ном де лу РС. Из пре гле да бор бе них ак ци ја 28. ди ви зи-
је ко ји сле ди ви де ће мо ка ко је ова ди ви зи ја ства ра ла „без бед но сну ди ле му“ 
и при мо ра ва ла ВРС на ре а го ва ње и уз врат на деј ства.

„… Пу тем ин фор ма ци ја ко је смо до би ли од Вас, као и пу тем сред ста ва јав-
ног ин фор ми са ња оба ви је ште ни смо да су је ди ни це 2. Кор пу са у про те клим 
да ни ма по сти гле зна чај не успје хе на ра ти шти ма из прав ца Клад ња, Ка ле си-
је, Звор ни ка и дру гим те ре ни ма, што нас ра ду је. Ва ма и свим при пад ни ци ма 
2. Кор пу са упу ћу је мо нај и скре ни је че стит ке за по стиг ну те успје хе.

Же ља нам је да и при пад ни ци 8. ОГ узму уче ћа и да ју свој до при нос осло ба-
дја њу оку пи ра ног про сто ра те Вас сто га мо ли мо да нам до зво ли те из во дје-
ње б/д у по за ди ни агре со ра на прав ци ма пре ма ва ма и о то ме нас оба вје сти те 
и да те нам кон крет не за дат ке по мје сту и вре ме ну.“62

Ја сно је да кле да се ра ди о пла ни ра ним бор ба ма чи ји је циљ ко ор ди-
на ци ја деј ста ва је ди ни ца са фрон та и оних у по за ди ни „агре со ра“, ка ко ко-
ман дант 8. ОГ ка же. Та ко ђе је ја сно да он сво ју је ди ни цу ви ди као зна чај ну 
вој ну си лу чи ја сна га је по ве ћа на чи ње ни цом да се на ла зи у по за ди ни не-
при ја те ља и мо же да деј ству је ка фрон ту. Осим то га ја сна је на ме ра и же ља 
Му сли ма на да осло бо де, ка ко ко ман дант ка же, оку пи ра не те ри то ри је, ка ко 
би об је ди ни ли ен кла ве са те ри то ри јом у ши рем ре ги о ну Ту зла и Кла дањ. 
А да би обез бе дио успех у же ље ним бор бе ним деј стви ма за ко је тра жи од 
прет по ста вље ног одо бре ње, ка ко би бор бе би ле син хро ни зо ва не са они ма 
на фрон ту, ко ман да 8. ОГ од Шта ба Вр хов не ко ман де, чла на Рат ног пред-
сјед ни штва Сре бре ни ца у Са ра је ву Ефен дић Му ра та и Ко ман дан та 2. Кор-
пу са тра жи „Обез бе ђе ње и до тур МТС-а“. Ре ле вант ни део зах те ва гла си:

„У ве зи са оба вље ним раз го во ром са чла ном РП оп шти не Сре бре ни ца 21. 07. 
1994. го ди не до ста вља мо вам по тре бе нео п ход них ма те ри јал но тех нич ких 
сред ста ва и мо ли мо Вас да иста обез бје ди те и до ста ви те на сло бод ну те ри-
то ри ју оп шти не Сре бре ни ца и то… (за тим на бра ја ко ја су им сред ства и на-
о ру жа ње као и му ни ци ја по треб ни, при мед ба ауто ра).“63

62  Зах тев ко ман дан та 8. ОГ број 130-01-23/94 oд 25.05.1994. „Из во ђе ње бор бе них 
деј ста ва-тра жи". 

63  Ко ман да 8. ОГ, акт број 130-01-63/94 oд 26.07.1994. го ди не, „Обез бе ђе ње и до тур 
МТС-а-тра жи". 
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На овом ме сту па жњу за слу жу ју и два пој ма ко ји ма се слу жи ко ман-
дат 8. ОГ. То су „агре сор“ под ко јим он под ра зу ме ва ВРС, и „оку пи ра не 
те ри то ри је“, под ко ји ма он под ра зу ме ва те ри то ри ју под кон тро лом ВРС. 
Не ће мо, због огра ни че ног про сто ра, ши ре ко мен та ри са ти те пој мо ве. Али 
би ло би за ни мљи во чу ти му сли ман ско ми шље ње и об ја шње ње о то ме ка ко 
то Ср би, је ди ни у це лом све ту, мо гу из вр ши ти агре си ју на соп стве на има ња 
и ка ко их мо гу оку пи ра ти.

„У раз го во ру са пред став ни ци ма УН ПРО ФОР-а у Сре бре ни ци да на 
29.07.1994. год. до шли смо до са зна ња да су исти оба вје ште ни и рас по ла жу 
по да ци ма о при пре ма ма за из во ђе ње бор бе них деј ста ва ја чег ин тен зи те та са 
прав ца Клад ња, пре ма Хан Пје ску и Вла се ни ци, а ко ја ће се из во ди ти ових 
да на.

Та ко ђе пред став ник сна га УН-а у раз го во ру са јед ним од К-да на та ар ми је Р 
БиХ ко ји тре нут но бо ра ви у Клад њу до шли су до по да та ка да се на под руч ју 
Клад ња фор ми ра бри га да од ста нов ни штва оп шти на Хан Пје сак и Вла се ни-
ца ко ја ће из во ди ти б/д и осло ба ђа ти ове гра до ве. Пре став ни ци УН-а рас по-
ла жу и по дат ком да ко ман дант дру гог кор пу са већ ду же ври је ме бо ра ви на 
про сто ри ма оп шти не Кла дањ и лич но при пре ма из во ђе ње б/д.

Исто та ко по сто ји сум ња да су срп ски оба вје штај ни из во ри ушли у си стем 
са те лит ских ве за сна га УН-а и да рас по ла жу по да ци ма за при пре ме и из во-
ђе ње б/д на овим про сто ри ма.“64

Овај крат ки од ло мак Оба ве штај ног из ве шта ја ко ман де 8. ОГ са др жи 
ви ше зна чај них ин фор ма ци ја о на ме ра ма А РБиХ и при пре ма ма за њи хо во 
оства ре ње. Пр во: ја сно раз от кри ва уче шће УН ПРО ФОР-а као по сред ни ка 
и са рад ни ка у оба ве штај ној де лат но сти у ко рист му сли ман ских ОС; дру-
го: 2.К А РБиХ при пре ма на пад на те ри то ри ју РС, а да су на ме ре озбиљ-
не по ка зу је чи ње ни ца да ко ман дант 2.К бо ра ви у Клад њу где лич но вр ши 
при пре ме за тај на пад; тре ће: ру ко вод ство А РБиХ фор ми ра но ву је ди ни цу 
од при пад ни ка ра се ље ног ста нов ни штва из под руч ја на ко ја се пла ни ра на-
пад, оче ку ју ћи да би они тре ба ли би ти нај ви ше мо ти ви са ни за тај на пад и, 
че твр то: оба ве штај на слу жба ВРС је от кри ла на ме ре А РБиХ, што нам, са 
пред њим за кључ ци ма, по ка зу је зна чај оба ве штај не де лат но сти за из во ђе ње 
бор бе них деј ста ва.

У дру гом Оба ве штај ном из ве шта ју се на во ди:
„Да на 06.08.1994. год при ли ком из ви ђа ња не при ја тељ ских по ло жа ја, гру па 
од 7 вој ни ка са ко ман дан том 280.иблбр, је ису ви ше бли зу при шла не при ја-
тељ ским по ло жа ји ма (на 10 ме та ра од не при ја тељ ских ро во ва) и том при ли-
ком на и шла на мин ско по ље по ста вље но од агре со ра. Од ге ле ра про тив пје-
ша диј ске од скоч но-рас пр ска ва ју ће ми не смрт но су стра да ла два (2) при пад-
ни ка Ар ми је Р БиХ, а тро ји ца од ко јих и ко ман дант 280.иблбр су ра ње ни. 

64  „Оба вје штај ни из вје штај“ број 130-26-16/94 oд 29. 07. 1994, ре фе рен та за оба вје-
штај не по сло ве 8. ОГ Ко ман ди 2.К.
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Тје ла мр твих су из ву че на и по ко па на, а ра ње ни се на ла зе у град ској бол ни ци 
у Сре бре ни ци.“65

Ин фор ма ци ја да ко ман дант бри га де лич но пред во ди из ви ђач ку гру пу, 
да из ви ђа ње вр ши при хва та ју ћи ри зик пре ве ли ког при бли жа ва ња пред њем 
кра ју је ди ни ца ВРС, по твр ђу је нам чи ње ни цу да је ди ни це 28. ди ви зи је има-
ју озбиљ не на ме ре. Ка да ко ман дант лич но вр ши из ви ђа ње он да то под ра-
зме ва да пред сто ји бор бе на ак ци ја за ко ју он тра жи нај по вољ ни ју при ли-
ку и усло ве; бор бе не, зе мљи шне и вре мен ске. Из ви ђа ње од ма њег зна ча ја 
не вр ши ко ман дант је ди ни це лич но. То ра де из ви ђач ке је ди ни це и гру пе 
об у че не и оспо со бље не за при ку пља ње по да та ка из ви ђа њем. Евен ту ал ни 
гу би так ко ман дан та бри га де, а овај се том ри зи ку из ло жио, за сва чи ју вој-
ску је, чи ни се, не на док на див гу би так. У кон крет ном слу ча ју евен ту ал ни 
гу би так ко ман дан та бри га де за А РБиХ би био пре ве лик јер ни та ар ми ја 
као ни ВРС ни су рас по ла га ли зна чај ним бро јем про фе си о нал ни их офи ци ра 
оспо со бље них за ко ман до ва ње је ди ни ца ма ран га бри га де. Чи ње ни ца да је 
ушао у мин ско по ље ни ма ло не чу ди. Све је ди ни це ис пред пред њег кра ја 
од брам бе них по ло жа ја по ста вља ју мин ска по ља, на ро чи то на ме ђу про сто-
ри ма или де ло ви ма бо ји шта ко ји се мо гу бра ни ти та ко зва ним „фор ти фи ка-
ци ја ма без људ ских по са да“. То по граф ска струк ту ра зе мљи шта и бор бе ни 
рас по ред је ди ни ца пре суд но ути че на од лу ку где ће се те пре пре ке и фор-
ти фи ка ци је по ста ви ти.

„Ци је не ћи сву сло же ност си ту а ци је у Сре бре ни ци и Же пи ка ко у по гле ду 
мо гу ће од ма зде због успје ха Ар ми је Р БиХ, та ко и због од ма зде баш пре ма 
Сре бре ни ци, Же пи и Го ра жду у слу ча ју ски да ња ем бар га на увоз оруж ја у 
БиХ тра жим да се обез бје ди мак си мал ни ни во б/г је ди ни ца. (За тим на во ди 
да су у мо гућ но сти да им до ста ве све вр сте му ни ци је и да бу ду спрем ни да 
их пре у зму, на ло ка ци ја ма ко је ће са ми од ре ди ти, при ме да ауто ра.)

У слу ча ју ски да ња ем бар га УН ПРО ФОР пла ни ра на пу шта ње РБиХ, а та да 
сви мо ра мо би ти спрем ни да офан зи вом из вр ши мо на ше спа ја ње. Мо ра ју се 
ко ор ди ни ра ти б/д спо ља и из ну тра и ви ра ди те на при пре ми. Ка да се обез-
бје ди пу на го то вост и на јед ној и на дру гој стра ни и ка да успјех бу де из вје-
стан кре ну ће се у пла ни ра не ак тив но сти. Др жи те у пу ној б/г вој ску и чу вај те 
наш на род. Ја вам че сти там на све му до са да ура ђе ном. До сло бод не Бо сне 
и Хер це го ви не!“66

Ци тат је из На ре ђе ња ко ман дан та ШВК ОС РБиХ. На де лу је ја сан до-
каз, са нај ви шег вој ног вр ха, ко је бор бе не опе ра ци је се пла ни ра ју у на ред-
ном пе ри о ду на свим ни во и ма (стра те гиј ском, опе ра тив ном и так тич ком) и 
шта се на по ли тич ком пла ну оче ку је. Оче ку је се мо гућ ност да ме ђу на род на 
зајд ни ца уки не ем бар го БиХ на увоз на о ру жа ња, на осно ву че га по ли тич ко 

65  „Оба вје штај ни из вје штај“ по моћ ни ка ко ман дан та 8. ОГ за оба вје штај не по сло ве 
број 130-26-17/94. oд 08. 08. 1994. Ко ман ди 2.К. 

66  На ре ђе ње ко ман дан та ШВК ОС РБиХ Стр.пов.бр. 01-1/21-641 oд 29. 08. 1994. го-
ди не ко ман да ма ОГ Сре бре ни ца, бри га де Же па и НШ ШВК Ка кањ.
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и вој но ру ко вод ство БиХ оче ку је сло бо дан увоз на о ру жа ња и вој не опре ме 
у ве ли ким ко ли чи на ма. Ако се то де си они ће се знат но на о ру жа ти, те се 
за ту си ту а ци ју тре ба при пре ми ти не пре кид ним одр жа ва њем бор бе не го-
то во сти на нај ви шем ни воу и из вр ши ти опе ра тив но так тич ке при пре ме за 
деј ства ши рих раз ме ра ра ди спа ја ња са ен кла ва ма. На ме ре ни су скри ве не. 
Они зна ју да ће, у слу ча ју уки да ња ем бар га, и УН ПРО ФОР на пу сти ти БиХ, 
што је је дан од зна чај них усло ва за не сме та ну ре а ли за ци ју њи хо вих на ме ра 
и оства ре ње ци ље ва. Зна чи ли то да је УН ПРО ФОР у БиХ био због то га да 
му сли ман ској стра ни обез бе ди по вољ не усло ве за бор бу и да их у слу ча ју 
ве ћих опе ра ци ја ВРС за шти ти? Осим то га, ко ор ди на ци ја и опе ра ци је ши-
рих раз ме ра на је сен су кључ не ре чи у овом на ре ђе њу. То зна чи ко ор ди на-
ци ја деј ста ва је ди ни ца са фрон та и оних у ен кла ва ма, од но сно је ди ни ца 
у по за ди ни не при ја те ља. Ин те ре сант но је да у овом на ре ђе њу ко ман дант 
ШВК А РБиХ упо зо ра ва на мо гу ћу и оче ки ва ну „од ма зду“ ВРС због успе ха 
А РБиХ и то, по себ но, од ма зду пре ма Сре бре ни ци и Же пи. На ја вљу је ли 
то ге не рал Де лић на ред не до га ђа је ко ји ће се де си ти у ју лу 1995. го ди не? 
По сто ји ли, да кле, план у ГШ А РБиХ да ВРС из вр ши од ма зду пре ма 28. 
ди ви зи ји? Ако не по сто ји за што би то ге не рал у на ре ђе њу по тен ци рао? Са 
ко јом на ме ром? Ра ди по сти за ња ви шег сте пе на бор бе не го то во сти (б/г) ни-
је, јер би се та ква пред ви ђа ња и упо зо ре ња мо гла не га тив но од ра зи ти на 
мо рал је ди ни ца у ен кла ва ма, а то би, са сво је стра не, уру ши ло б/г је ди ни ца 
на нај е фи ка сни ји на чин. Ре зул тат ово га на ре ђе ња су нај ма ње три опе ра-
ци је опе ра тив но-так тич ког зна ча ја ко је је пред у зе ла А РБиХ по сле ње га. 
То су, пр во: опе ра ци ја „Ска ка вац“ за до тур на о ру жа ња и МТС у ен кла ве 
Сре бре ни ца и Же па ва зду шним пу тем; дру го: опе ра ци ја „Чи ко-Ка ле“ за 
до тур на о ру жа ња и му ни ци је коп не ним пу тем у Сре бре ни цу и Же пу; и 
тре ће: опе ра ци ја 2. Кор пу са син хро ни зо ва но са сна га ма 8. ОГ Сре бре ни ца 
и 1.Жеп ске бри га де „с ци љем пре се ца ња те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске у за-
хва ту под руч ја Кла дањ-Звор ник и ти ме спа ја ње на ве де них му сли ман ских 
вој них сна га и те ри то ри ја“.

Зна ла је из гле да и ВРС, пу тем сво јих оба ве штај них слу жби, да би УН-
ПРО ФОР мо гао у од ре ђе ним окол но сти ма на пу сти ти те ри то ри ју па је у Ди-
рек ти ви Оп. бр. 7 ВК РС и на ре ђе но шта да се, у том слу ча ју, ра ди, од но сно 
шта да ура ди ВРС и ко је за дат ке да из вр ши, о че му ће би ти ре чи ка сни је.

Ко ман дант 2.К А РБиХ из дао је На ре ђе ње67 на осно ву на ре ђе ња ШВК 
А РБиХ стр. пов.бр. 02-1/1070-1 од 30. 08. 1994. го ди не, у ко јем од свих пот-
чи ње них је ди ни ца зах те ва пред у зи ма ње ме ра на за шти ти је ди ни ца од из-
ви ђач ко-ди вер зант ских ак ци ја и на ре ђу је ко ман ди 8. ОГ да до 10.00 ча со ва 
04.09.1994. го ди не из ве сте о пред у зе тим ме ра ма. По себ но је ва жна 8. ОГ 
јер њој пред сто ји зна ча јан део за дат ка у на ред ним опе ра ци ја ма. С то га је 
нео п ход на по себ на за шти та те ОГ, ка ко се не би от кри ле ње не на ме ре. То и 
је сте је дан од зна чај ни јих прин ци па вој не док три не – по себ на кон тра о ба ве-

67  На ре ђе ње ко ман дан та 2.К А РБиХ број 02/1-1505/1 oд 31.08.1994. го ди не, свим 
Опе ра тив ним гру па ма. 
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штај на за шти та оних је ди ни ца ко је ће из вр ша ва ти нај ва жни је за дат ке, и са 
оста лим је ди ни ца ма из во ди ти де мон стра тив на деј ства. Сле де ће На ре ђе ње 
ШВК ће нам то нај бо ље по ка за ти.

„Од мах из вр ши те из ви ђа ње ста рих ли ни ја сло бод не те ри то ри је:

Џе ва ње-ли је ву оба лу Дри не до ушћа Дри ња че-Па ље ви ћи-Дре њак-т.т. 665- 
Г.Бра на-Кру шик – с. Мра ти њу-Мра тињ ско бр до-Ја си ко ва ча: да ље – с. Ка ме-
ни ца – т.т. 560 Пре ви ла- с. Сви ље ви ћи – ло ђак до Но ве ка са бе.

Ли је во од Н. Ка са бе, ста ре по ло жа је до Дри ња че, из ви ђа 1. Под рињ ска му-
сли ман ска бри га да.

Из ви ђа ње из вр ши ти до 07. 10. 1994. го ди не и па ке том по ша љи те де та љан 
из вје штај да ли је ли ни ја по сјед ну та, број чет ни ка, број ору ђа, ре јо ни раз мје-
шта ја ин тер вент них је ди ни ца и њи хо ва ја чи на.

За сва ки обје кат да ти пре ци зне по дат ке.

По сва ку ци је ну на сто ја ти да се не от кри ју ва ши по кре ти.

Не сту па ти ни гдје у бор бу с чет ни ци ма.

Оста ле по дат ке из пла на сла ће мо Вам пре ма по тре би и пре ма ак тив но сти ма 
ка ко се ко ја од ви ја.

МАК СУЗ СЕ ЛАМ! И не ка Ка ле по ша ље од го вор на оно пи смо“!68

Ово је ци тат из На ре ђе ња ШВК А РБиХ. На ре ђе не из ви ђач ке ак тив-
но сти и на ре ђе ње да се оне оба ве у стро гој тај но сти, да се, због зах те ва 
тај но сти, из бе га ва ју бор бе са не при ја те љем, ка ко се те ак тив но сти не би 
от кри ле, упу ћу ју на ра зу ман за кљу чак да А РБиХ вр ши при пре ме за офан-
зив на деј ства ши рих раз ме ра.

„Из вр ша ва ју ћи ва ше на ре ђе ње стр. пов.број: 01/КЗ-4954/94 од 04.10.1994. год 
утвр ђен је рас по ред сна га агре со ра ка ко сли је ди:..“69

За тим су, на две стра ни це из ве шта ја, де таљ но из не ти ре зул та ти из-
ви ђа ња по ло жа ја ВРС и те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске у ду би ни 20–30 ки-
ло ме та ра. Ни шта се не пре пу шта слу ча ју. Ко му ни ка ци је иду у оба сме ра: 
на ре ђе ња пот чи ње ним је ди ни ца ма и из ве шта ји из пот чи ње них је ди ни ца о 
ре а ли за ци ји на ре ђе них за да та ка. Сле ди бор бе ни до ку мент ко ји по твр ђу је 
пред ње ста во ве о пла ни ра ним офан зив ним деј стви ма А РБиХ.

„ЗА МИ САО ДЕЈ СТВА ЗА ИЗ ВР ШЕ ЊЕ ЗА ДАТ КА“

„Ци је не ћи си ту а ци ју, пла ни ра ју ћи и при пре ма ју ћи пред сто је ћа б/д на ши-
рем про сто ру Ка ме ни це, Цер ске и Ко ње вић По ља у скла ду са до го во ри ма 
68  На ре ђе ње ШВК А РБиХ број 01/KZ-4954/94 oд 04. 10. 1994. го ди не. 
69  Из вје штај ко ман де 8. ОГ број 01-130-202 oд 11. 10. 1994, На чел ни ку ШВК, ИКМ 

(Ис ту ре но ко манд но ме сто) Жи ви ни це.
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са Ва ма пла ни рам ан га жо ва ти је ди ни це 8. ОГ по сле де ћем рас по ре ду: (за-
тим пре ци зно на во ди је ди ни це, прав це и објек те њи хо вог деј ства, при мед ба 
ауто ра).

Мо лим да ми се одо бри да лич но идем са јед ном од гру па на из вр ше ње за дат-
ка, а да на КМ од ре дим дру гог стар је ши ну, и би ћу у ве зи са истим.

У ду ху до го во ра са Ка си мом (Ка ле) нео п ход но је да је ди ни це 2. Кор пу са 
бор бе но дје лу ју и чи не спој са на ма од Но ве Ка са бе – Ле ми но бр до (тт 613) – 
Сна го во – Ку ла град – Ди вич гдје по ста ви ти ба ри ка ду.

Да би из вр ши ли за ми шљен за да так нео п ход но је од мах обез бје ди ти и уба ци-
ти што ве ћу ко ли чи ну му ни ци је и то: …

Оче ку јем од го вор и да ље ин струк ци је за рад. Срет но на пу ту до по бје де.“70

Ово је пред лог за ми сли ко ман дан та 8. ОГ за из во ђе ње бор бе них деј-
ста ва ко ји он упу ћу је на раз ма тра ње у ГШ А РБиХ. По зна ча ју ово је нај-
ва жни ји део Од лу ке ко ман дан та у ко јој он из ра жа ва на ме ру. По стан дард-
ној вој ној про це ду ри овај пред лог би тре ба ло да иде у ко ман ду 2.К ко ја је 
не по сред но прет по ста вље на ко ман ди 8. ОГ. Про це ду ра је на ру ше на, јер се 
ко ман дат 8. ОГ, ка ко се ви ди, до го во рио са НШ ГШ АР БиХ лич но. Мо ра да 
се ра ди о ве о ма зна чај ном до го во ру, али и бор бе ним деј стви ма, јер пред лог 
За ми сли се упу ћу је у нај ви шу ко ман ду А РБиХ. Ве ро ват ни раз лог то ме је 
ко ор ди на ци ја деј ста ва на нај ви шем, стра те гиј ском, ни воу. Ка ко ће мо ка-
сни је ви де ти ра ди се о је дин стве ној опе ра ци ји, те је ра ди ње ног успе ха, ко-
ор ди на ци ја деј ста ва ве о ма ва жна. Ко ман дант 8. ОГ је у пред ло гу пре ци зи-
рао сва кој је ди ни ци прав це, објек те и ци ље ве деј ства. „Оп шти циљ деј ства 
је да се 8. ОГ спо ји са остат ком 2.К и те ри то ри је ен кла ва спо је са те ри то ри ја-
ма ши рег ре ги о на Ту зла“. И овај до ку мент по твр ђу је на ме ре А РБиХ и ње не 
Вр хов не ко ман де да на ста ве ору жа на деј ства и да вој ном си лом оства ре 
по ста вље не по ли тич ке ци ље ве. Из гле да да су и они при ста ли це и по бор ни-
ци ста ре из ре ке да се мир ства ра по бе дом, а не уго во ром или спо ра зу мом.

„Ве за Ваш акт број: 02-1/1347-1

У ве зи Ва шег ак та број 02-1/1347-1 од 01. 11. 1994. го ди не обавjешт авамо вас 
да и ми ин тен зив но ра ди мо на при пре ми пред сто је ће опе ра ци је. Ра ни је смо 
вам до ста ви ли на шу за ми сао из вр ше ња за дат ка“.71

Из овог ре ле вант ног де ла Из ве шта ја 8. ОГ прет по ста вље ној ко ман-
ди (опет не сво јој не по сред но прет по ста вље ној ко ман ди, већ ко ман ди за 
два сте пе на ви ше, што ни је уоби ча је на вој на про це ду ра) ја сно је да се ра ди 
на пре ци зној ко ор ди на ци ји и син хро ни за ци ји бор бе них ак тив но сти. За тим 

70  „За ми сао деј ства за из вр ше ње за дат ка“ број 01/130-204/94: oд 30. 10. 1994. го ди не, 
ко ман дан та 8. ОГ, На чел ни ку ШВК А РБиХ и ко ман дан ту ОГ-6

71   Из вје штај Ко ман де 8. ОГ број 01/130-204 oд 03. 11. 1994. го ди не, на чел ни ку ШВК 
А РБиХ. 
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на во ди да је са ко ман дан том жеп ске бри га де из вр шио ко ор ди на ци ју уба-
ци ва ња и пре у зи ма ња МТС, да ће упу ти ти јед ног ста ре ши ну у ШВК да их 
лич но упо зна са мо гућ но сти ма 8. ОГ и тра жи кон такт са пред сед ни ком ра-
ди обез бе ђе ња нов ча них сред ста ва за по ро ди це по ги ну лих бо ра ца. На кра ју 
за кљу чу је да је мо рал бо ра ца и на ро да из у зет но ве ли ки.

Не ма сум ње да се ра ди о је дин стве ној опе ра ци ји 2.К А РБиХ у ко јој 
уче ству ју све је ди ни це 2.К укљу чу ју ћи и оне у ен кла ва ма, а да је опе ра ци ја 
2.К А РБиХ са став ни део је дин стве не стра те гиј ске опе ра ци је А РБиХ. Је-
ди ни це 8. ОГ ће бор бе на деј ства из во ди ти из по за ди не син хро ни зо ва но са 
оста лим је ди ни ца ма кор пу са. Та ко се и из во де опе ра ци је опе ра тив ног зна-
ча ја. Је дин стве но, син хро ни зо ва но, са је дин стве ним ци љем и уса гла ше ним 
за да ци ма.

„По ја ви ла се ве ли ка же ља при пад ни ка 8. ОГ да уче ству ју у офан зив ним Б/Д 
на осло ба ђа њу те ри то ри јал ног про сто ра ко ји раз два ја сло бод ну те ри то ри ју 
Сре бре ни це са сло бод ном те ри то ри јом окру га Ту зла. У ту свр ху из вр ше на 
су сва де таљ на из ви ђа ња не при ја те ља. Из вр шен је ода бир људ ства за из вр-
ше ње Б/Д и пси хо-фи зич ка при пре ма.“

А у за кључ ку овог из ве шта ја се ка же:
„Нај ве ћи про блем ће пред ста вља ти уба ци ва ње ве ли ког бро ја вој ни ка из Д/З 
на од ре ди ште, а да не при мје ти УН ПРО ФОР, те из бје га ва ње мин ских по-
ља на пу ту Сре бре ни ца – од ре ди ште… Су штин ски је за кљу чак да је ди ни це 
у са ста ву 8. ОГ мо гу успје шно из вр ша ва ти тре нут но по ста вље ни за да так. 
Ак тив но сти у је ди ни ца ма, а по себ но ус пје си бо ра ца А Р БиХ су ути ца ли 
по зи тив но на по бољ ша ње бор бе ног мо ра ла свих бо ра ца. До би ве ни за да ци 
за при пре му мо гу ћих офан зив них и де фан зив них Б/Д и са рад ња са ди је лом 
дру гих је ди ни ца из ван 8. ОГ да се из во де за да ци вид но су по бољ ша ли бор-
бе ни мо рал.“72

Спа ја ње те ри то ри ја ен кла ва са те ри то ри ја ма ко је кон тро ли ше А РБиХ 
у ши рем ре јо ну Ту зла и пре се ца ње те ри то ри је РС из би ја њем А РБиХ на 
Дри ну стра те гиј ски је циљ А РБиХ и у сва ком бор бе ном до ку мен ту има 
до ми нан ту по зи ци ју. С об зи ром да је ВРС би ла упо зна та са на ме ра ма и 
ци ље ви ма не при ја те ља она је би ла при мо ра на да при пре ми од го во ре на 
те прет ње и уз вра ти на ис по ље на деј ства, ка ко би од бра ни ла и за шти ти ла 
соп стве но ста нов ни штво и те ри то ри ју. По сма тра но из угла вој не про фе си-
је, ле ги тим но је пра во ВРС да спре чи сва ка деј ства му сли ман ских сна га и 
гу бит ке у соп стве ним ре до ви ма и за шти ти ста нов ни штво и те ри то ри ју РС. 
Ле ги ти ман циљ за ВРС је по ра жа ва ње и уни ште ње му сли ман ских сна га ма 
где се су ко би ли, ра чу на ју ћи и ен кла ве. За ни мљи во је ка ко овај ста ре ши на 
8. ОГ, по моћ ник ко ман дан та, иден ти фи ку је нај ве ћи про блем у пред сто је ћој 
опе ра ци ји. „Нај ве ћи про блем ће пред ста вља ти уба ци ва ње ве ли ког бро-

72  „Из вје штај за мје сец ок то бар 1994. год. о ста њу бор бе ног мо ра ла“ број 13-28-
169/94 oд 07. 11. 1994. го ди не По моћ ни ка ко ман дан та 8. ОГ за мо рал, Ко ман ди 2.К А РБиХ.
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ја вој ни ка из Д/З на од ре ди ште, а да не при мје ти УН ПРО ФОР, те из бје-
га ва ње мин ских по ља на пу ту Сре бре ни ца – од ре ди ште“.

То и је сте про блем. От ку да у де ми ли та ри зо ва ној зо ни ве ли ки број 
вој ни ка?

На ре ђе њем ко ман дан та 283.бри га де73 је пре ци зи ра но уче шће 200 вој-
ни ка ове бри га де са од го ва ра ју ћим на о ру жа њем у на па ду на ши ри ре јон 
се ла Но ва Ка са ба и са деј ство са су се ди ма: де сно бри га да 284, ле во бри га да 
281, у скло пу опе ра ци је спа ја ња 8. ОГ са је ди ни ца ма 2.К А РБиХ. Не ће мо 
ши ре ко мен та ри са ти ово на ре ђе ње. Ис та кли смо га са на ме ром да по ка-
же мо и до ка же мо да је А РБиХ има ла план опе ра ци је за спа ја ње 8. ОГ са 
остат ком 2.К А РБиХ, а ти ме и те ри то ри ја ен кла ва са ре ги о ном Ту зла. На 
осно ву то га пла на вр ши ли су и ко ор ди на ци ју и син хро ни за ци ју деј ста ва 
је ди ни ца, ка ко ов де ви ди мо, до нај ни жих ни воа, са мо стал них ба та љо на-
бри га да. ВРС-у је је ди но пре о ста ло да, на осно ву оба ве штај них са зна ња о 
на ме ра ма А РБиХ, бу де бор бе но спрем на да план А РБиХ осу је ти и спре чи 
ње го ву ре а ли за ци ју.

Штаб ВК А РБиХ од го во рио је ко ман ди 8. ОГ на пред лог „Основ не 
за ми сли“ ове ОГ.

„Ваш при је длог стро го пов. број: 01/1300-204/94 од 30.10.1994. го ди не па-
жљи во смо про у чи ли и на кон уса гла ша ва ња у 2. Кор пу су до шли до сље де-
ћих за кљу ча ка: …“74

За тим сле ди текст из ко јег не дво сми сле но са зна је мо да је при хва ћен 
пред лог 8. ОГ за уба ци ва ње сна га у ду би ну по ло жа ја ВРС, да је циљ деј ства 
спа ја ње са те ри то ри јом Ту зла, да је ду би на уба ци ва ња сна га ма ла у осд но су 
на пред ви ђе ни циљ и не обез бе ђу је ње го во до сти за ње, да је глав ни ли ми ти-
ра ју ћи фак тор не мо гућ ност не сме та ног снаб де ва ња је ди ни ца 8. ОГ убој ним 
сред стви ма и му ни ци јом и да би евен ту ал ни на пад чет нич ких сна га, ка ко 
он на зи ва ВРС, по ре ме тио њи хо ве пла но ве. За тим сле ди пред лог „Основ не 
за ми сли за на ред на деј ства“ ко ман де 2.К А РБиХ и тра жи се ми шље ње ко-
ман де 8. ОГ. Ов де има од сту па ња од уоби ча је них вој них про це ду ра. Али 
циљ пред сто је ће опе ра ци је, осло ба ђа ње ен кла ва и спа ја ње те ри то ри ја ен-
кла ва и Ту зле, од ре ђу је ме тод ра да на до но ше њу од лу ке.

Јед но је си гур но. Ра ди се о стра те гиј ском пла ну и стра те гиј ској опе-
ра ци ји за А РБиХ. У то не ма сум ње. Сто га се уса гла ша ва ње и вр ши на нај-
ви шем ни воу и то за два сте пе на ви ше и два сте пе на ни же. Та ко се по сту па 
са мо ка да се пла ни ра ју и из во де нај зна чај ни је бор бе не опе ра ци је. Пред сто-
је ћа, ко ју пла ни ра А РБИХ, је не сум њи во то.

„1. За ми сао је: (2.К А РБиХ, на по ме на ауто ра) Ак тив ним бор бе ним деј стви-
ма осло бо ди ти дио при вре ме но за по сјед ну те те ри то ри је Бо сне и Хер це го ви-
73  На ре ђе ње Ко ман дан та 283. бри га де 8. ОГ број 191-10/94, oд 07. 11. 1994. го ди не, 

пот чи ње ним је ди ни ца ма. 
74  „Основ ну За ми сао за из вр ше ње за дат ка“, На чел ник ШВК ОС РБиХ број 02-

1/1394-1 oд 09. 11. 1994. го ди не, Ко ман дан ту 8. ОГ, до ка зни пред мет P2369.
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не оп шти на Бра ту нац, Вла се ни ца, Ше ко ви ћи, Звор ник и Ка ле си ја и спо ји ти 
сло бод не те ри то ри је Же пе и Сре бре ни це са сло бод ним те ри то ри ја ма Звор-
ни ка, Ка ле си је и Жи ви ни ца с ци љем ства ра ња стал ног сло бод ног ко ри до ра 
за снаб дје ва ње ста нов ни штва и ло ги стич ко обез бје ђе ње је ди ни ца Ар ми је 
РБиХ и осно ви це за даљ ња осло ба ђа ња сје ве ро и сточ не Бо сне као цје ли не..“.

За тим сле ди од ре ђи ва ње гра ни ца ко ри до ра ко ји би тре ба ло ус по ста-
ви ти, на чин из вр ше ња за дат ка свих је ди ни ца у са ста ву 2.К и оних ко је ће 
му са деј ство ва ти из че га се ја сно уоча ва син хро ни за ци ја бор бе них ак тив-
но сти је ди ни ца по вре ме ну и про сто ру. Услов за из вр ше ње за дат ка, и то би-
тан услов, је снаб де ва ње је ди ни ца 8. ОГ му ни ци јом и убој ним сред стви ма, 
а по том се да је об ја шње ње ка ко ће се вр ши ти снаб де ва ње 8. ОГ. Пре ци зно, 
са нај ви шег ни воа (ШВК) су из да ти за да ци бор бе ним гру па ма (БГ) ко је 
тре ба уба ци ти, њи хов са став, ме ста уба ци ва ња у по за ди ну ВРС и за дат ке 
сва ке гру пе и по де ла у под гру пе. Из да ва ње за да та ка је ди ни ца ма за три и 
ви ше сте пе ни ни же ни је чест слу чај у вој ној прак си. На про тив, то је ве-
о ма рет ка си ту а ци ја и у вој ној ли те ра ту ри се спо ми ње и до во ди у ве зу са 
са вре ме ним си сте ми ма за ко ман до ва ње и упра вља ње ЦзИ, (ко ман до ва ње, 
кон тро ла, ве за-ко му ни ка ци ја и оба ве штај на де лат ност-из ви ђа ње) ко ји ко-
ман дан ти ма омо гу ћа ва ју ве зу и ко му ни ка ци ју са нај ни жим ни во и ма је ди-
ни ца, до по са да тен ка, и та ко их до во ди у ис ку ше ње да то и учи не уме сто 
пот чи ње ног ко ман дан та. На ре ђе но је фор ми ра ње 4 (че ти ри) бор бе не гру пе 
(БГ) са 16 (ше сна ест) под гру па ко је се све уба цу ју у по за ди ну ВРС. За што 
је овим БГ-а пре ци зи рао за дат ке ШВК? За то што је он вр шио ко ор ди на ци ју 
и син хро ни за ци ју бор бе них деј ста ва свих је ди ни ца са глав ним (оп штим) 
ци љем деј ства А РБиХ. Но си лац деј ста ва је 284.Иблбр. За тим сле ди за да так 
оста лим је ди ни ца ма 8. ОГ у ко јем је ко ман дант ове ОГ овла шћен да он, по 
сво јој од лу ци, упо тре би оста ле сво је пот чи ње не је ди ни це.
За тим сле ди:

„4.8. Објек тив на су на ша са зна ња да се чет ни ци спре ма ју да уда ре на вас 
ка да и ка ко то још не зна мо. У том слу ча ју вам сли је ди му ко трп на од бра на 
и у крај њем про бој из окру же ња што је ве о ма сло же на рад ња јер ће те има ти 
на род на ле ђи ма, гу бље ње сло бод не те ри то ри је и кре та ње оку пи ра ном те ри-
то ри јом. У од но су на то ова опе ра ци ја не ма та ко бит не про бле ме. Су шти на 
је да ми от поч не мо са опе ра ци јом при је не го се чет ни ци од лу че за на пад.

За про бој из окру же ња мо же мо и хо ће мо по мо ћи али си гур но ма ње и ма ње 
ефект но у од но су на ре а ли за ци ју опе ра ци је…

4.11. Све за дат ке ко ји се од но се на Же пу уве зи ват ће те лич но са К-дан том 1. 
Же пач ке бри га де.“

Шта је у тач ки 4.8 зна чај но? Ја сно се рас по зна је про це на нај ви ше вој-
не ко ман де А РБиХ да ће ВРС, ако пр ва из вр ши на пад на 8. ОГ, оства ри ти 
пред у хи тре ње и на тај на чин осу је ти ти из вр ше ње пла ни ра не опе ра ци је 2.К 
А РБиХ и ну жно на мет ну ти про ме ну пла на. Про ме на пла на је ди рект но 
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на ја вље на упо зо ре њем 8. ОГ-и да им, „у том слу ча ју, сле ди пре ла зак у 
му ко трп ну од бра ну и у крај њем слу ча ју у про бој из окру же ња“. Не бих 
се за клео да ова, у овом мо мен ту, прет по ста вље на си ту а ци ја ни је, већ, би-
ла са зре ла у гла ва ма нај ви ших по ли тич ких и вој них лич но сти Фе де ра ци-
је БиХ. За што би је, ина че, у „Основ ној за ми сли“ из но си ли, ако зна мо да 
је За ми сао, уства ри, ви зу а ли за ци ја бо ји шта, од но сно из ра жа ва ње на ме ре? 
По ред то га, ван сум ње је ја сно да нај ви ша вој на ко ман да А РБиХ на ја вљу-
је гу бље ње сло бод не те ри то ри је и исе ља ва ње ста нов ни штва („јер ће те у 
про бо ју ’има ти на род на ле ђи ма’“). Они су зна ли да на род у ен кла ва ма 
не ће оста ти ако 8. ОГ (28. ди ви зи ја) бу де по ра же на и при си ље на да на пу сти 
ен кла ве про бо јем из окру же ња. То је би ло не пи са но, и у прак си, ус по ста-
вље но пра ви ло по на ша ња ци вил ног ста нов ни штва сва три на ро да у БиХ 
од са мог по чет ка су ко ба. Ста нов ни штво јед но став но ни је хте ло да жи ви на 
те ри то ри ја ма ко је не кон тро ли шу њи хо ве ору жа не сна ге. О ово ме ће ви ше 
би ти ре чи ка сни је. На овај на чин ја сно је из ра же на и на ме ра да се Сре бре-
ни ца у том слу ча ју не ће бра ни ти и да она ни је ви ше ин те ре сант на за по ли-
тич ко ру ко вод ство у Са ра је ву. Же па та ко ђе. Осим то га ја сно им се ка же да 
је про бој те шка бор бе на рад ња и због че га, али да про бој из окру же ња ко ји 
оче ку је 8. ОГ-у не ма бит не про бле ме у од но су на опе ра ци ју ОС РБИХ. Да-
ље ка же да хо ће да им то ком про бо ја по мог ну, али не то ли ко ефект но ко ли-
ко зах те ва циљ опе ра ци је А РБиХ. Сле ди да оп шти циљ опе ра ци је А РБиХ 
у од но су на те ри то ри је не об у хва та и ен кла ве Сре бре ни цу и Же пу. Осим 
то га, ја сно се ви ди да ко ман да ГШ А РБиХ има на уму пред у хи тре ње као 
зна ча јан прин цип вој не док три не што би тре ба ло да им обез бе ди пред ност 
у стар ту опе ра ци је 2.К, али не и да до не се пред ност 8. ОГ. 8. ОГ-и је оста-
вље но да се са ми бра не и да се про би ја ју ка ко уме ју и зна ју, па ко се про би је 
про био се, а ко ни је, на стра дао је. Али стра да ње и жр тво ва ње ма њи не за рад 
ин те ре са ве ћи не ни је не по зна то у исто ри ји и то је одав но је дан од во де ћих 
прин ци па по ли ти ке оних ко ји се за кла ња ју иза оп штих ин те ре са ве ћи не.

„При мио сам и те ме љи то из у чио основ ну за ми сао из вр ше ња за дат ка и у ве-
зи са тим из но сим сво је ми шље ње и су ге сти је“.75

Тач ка 1. – за ми сао, при хва тљи ва, за тим пре ци зи ра гра ни це ко ри до ра 
ко ји би тре ба ло ус по ста ви ти пред ви ђе ном опе ра ци јом; тач ка 2, та ко ђе при-
хва тљи ва. Тач ка 3, Ан га жо ва ње сна га, ис ти че се да, по оно ме ка ко је пред-
ви део ШВК, ни је мо гу ће да 8. ОГ из вр ши за да так без до дат ног уба ци ва ња 
сна га у ду би ну ВРС са фрон та, за то што ни су до бро на о ру жа ни и што се 
мо ра ју пред ви де ти је ди ни це за обез бе ђе ње сло бод не те ри то ри је са прав ца 
З.Ја дра, од но сно са ју га ен кла ве. За тим на во ди још не ке не до стат ке у на чи-
ну из вр ше ња за дат ка. На кра ју, ко ман дант 8. ОГ пред ла же, сход но сво јој 
про це ни си ту а ци је, на чин ан га жо ва ња сна га 8. ОГ, па он да ис ти че шта му је 
по треб но од му ни ци је и убој них сред ста ва да би за да так успе шно из вр шио. 

75  Ко ман да 8. ОГ број 01/130-125 oд 15. 11. 1994. го ди не, ШВК-е н/р НШ, „Основ на 
за ми сао за из вр ше ње за дат ка-ми шље ње“, до ка зни пред мет D302.
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Не сум њи во је да је ово до бар при мер ко ор ди на ци је бор бе них деј ста ва, али 
и ис ти ца ње зна ча ја то га прин ци па бор бе них опе ра ци ја. Ко ор ди на ци јом ру-
ко во ди ШВК А РБиХ, а на ме ра је да се сва деј ства усме ре ка оства ри ва њу 
оп штег стра те гиј ског ци ља А РБиХ и Вла де у Са ра је ву.

По себ но је ва жно за па зи ти упо зо ре ње ко ман дан та 8. ОГ:

„Мо рал код бо ра ца је из у зет но ви сок и ако се од ове опе ра ци је од у ста не 
у на ред ном пе ри о ду ни ко не ће би ти у ста њу за у ста ви ти од ла зак бо ра ца на 
про стор Ту зле“.

Ова ко из ра жен став, без сум ње, ука зу је да и ко ман дант 8. ОГ, као и 
НШ ШВК раз бо ри то прет по ста вља ју шта ће се де си ти са Сре бре ни цом и 
Же пом, па сва ки од њих уна пред пре ба цу је од го вор ност са се бе на оно га 
дру го га за до га ђа је ко ји би се мо гли де си ти. Или на не ку дру гу не по зна ту 
адре су. Да кле, до га ђа ји ко ји су се де си ли по сле то га у ју лу 1995. го ди не су 
би ли пред ви ди ви, а ва жни је од то га је да је то на вре ме на ја вље но сви ма 
за ин те ре со ва ни ма ко је ће ти до га ђа ји об у хва ти ти и ко ји ће не по сред но у 
њи ма уче ство ва ти, а као што смо ви де ли и из „Основ не за ми сли“ ШВК, 
као уоста лом и из пред ло га и су ге сти ја ко ман дан та 8. ОГ, по сто јао је и ре-
зер вни план, или план „Б“, ко ји је пред ви ђао на пу шта ње ових те ри то ри ја 
и од ла зак и вој ске и ста нов ни штва у Ту злу. За што је он да ВРС оп ту же на за 
при сил но пре ме шта ње ста нов ни штва као зло чин про тив чо веч но сти ка да 
је ВК ОС РБиХ то пред ви де ла и на ја ви ла 7 (се дам) ме се ци уна пред? Ка ко 
се вре ме ном дра ма ти зо ва ла вој на и по ли тич ка си ту а ци ја, та ко се и ко му-
ни ка ци ја из ме ђу пот чи ње них и прет по ста вље них ме ња ла и при ла го ђа ва ла 
си ту а ци ји. Сле де ћи при мер ће то раз от кри ти у не у о би ча је ном на чи ну ко-
му ни ка ци је, ка да ко ман да 8. ОГ ди рект но ко му ни ци ра са ВК-ом.

„… Цје ње на го спо до: ху ма ни тар на си ту а ци ја у Сре бре ни ци је ви ше не го 
дра ма тич на. Већ ду жи пе ри од у Сре бре ни цу ни је до шао кон вој са ху ма ни-
тар ном по мо ћу. На род ен кла ве је на иви ци гла ди. О ста њу у Сре бре ни ци 
го во рио вам је и Ка ле, ма да је са да мно го го ре ста ње. Ис ко ри сти те ваш ути-
цај и по ло жај као на ши ис кре ни при ја те љи и пред став ни ци, да би се та си-
ту а ци ја до ве ла у нор мал ни је ста ње. Уко ли ко ни сте у мо гућ но сти учи ни ти 
го ре на ве де но ми смо при си ље ни да иде мо на све или ни шта. У том слу ча ју 
пред ла же мо: ис ко ри сти те хе ли коп те ре и до ста ви те нам сит ну му ни ци ју и 
ПО сред ства у ре јон Игри шни ка, ко ор ди на те сy: 7480. × 5130. (сје ве ро за пад-
но од Зло вр ха)“76

Шта је ов де зна чај но? Дра ма ти за ци ја си ту а ци је по чи ње са те шком ху-
ма ни тар ном си ту а ци јом ко ја је још те жа не го што је би ла ка да их је о то ме 
из ве стио Ка ле. По том сле ди пред лог шта да учи не нај ви ши по ли тич ки и 
вој ни ру ко во ди о ци и на ко ји на чин, а за тим иде нај зна чај ни ји део ово га апе-
ла: да ако ни су у ста њу из вр ши ти пред ло ге ко ман де 8. ОГ, он да сле ди 
прет ња да ће сви у Сре бре ни ци ићи на све или ни шта, што зна чи или 

76  Ко ман да 8. ОГ, Пи смо-апел број 130-01-SL/94 oд 27. 11. 1994. го ди не, Шта бу ВК и 
Пред сед ни ку Али ји Изет бе го ви ћу.
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ће те нам по мо ћи на на чин ко ји ми пред ла же мо или ће мо ми на пу сти-
ти ову те ри то ри ју и оти ћи за Ту злу. Нај ва жни ји аспект пред ло га је да се 
тра жи снаб де ва ње му ни ци јом и по ти во клоп ним сред стви ма, а не хра ном 
ко ју су на по чет ку на ве ли као основ ни про блем, због ко је га не мо гу оп ста ти 
на овој те ри то ри ји. Ве о ма ин те ре сан тан је ко нач ни пред лог ко ман де 8. ОГ. 
Не ис ти чу да ће ићи на про би ја ње ка соп стве ним сна га ма у прав цу Ту зле 
и Клад ња, што је је дан од нај зна чај ни јих прин ци па про бо ја из окру же ња, 
про бој ка соп стве ним сна га ма, већ ка жу да ће на па сти Бра ту нац ка ко би 
пре жи ве ли. На па да ти Бра ту нац је мно го те же не го се про би ја ти ка Клад њу 
и знат но сло же ни је и ри зич ни је. На пад ши рих раз ме ра на Бра ту нац до вео 
би ВРС и ње ну ко ман ду пред свр шен чин да се од мах об ра чу на са 28. ди ви-
зи јом и да ко нач но ре ши про блем ко ји та ди ви зи ја на ме ће.

Од го вор је сти гао вр ло бр зо. Бр зи на од го во ра ука зу је на зна чај ко-
ор ди на ци је и син хро ни за ци је деј ста ва и за дат ка де бло ка де Сре бре ни це и 
Же пе.

Ва ма је вр ло до бро по зна то да је ово пр ви пут да смо уве за ли би ло ка кве 
кон це и да же ли мо вој нич ки ства ра ти пред у сло ве за успје шну де бло ка ду 
Сре бре ни це и Же пе. Из вр ши ли смо раз мје ну по да та ка о ци ље ви ма и на чи ну 
ре а ли за ци је опе ра ци је и то је ја ко до бро. Исти ни за во љу ври је ме нам не иде 
на ру ку али сна ла зит ће мо се. Из пред ло же ног пла на ва шег од го во ра о мо-
гућ но сти ре а ли за ци је истог по треб но је ура ди ти и на ћи рје ше ње за про сто ре 
Цер ске и Ка ме ни це (Пр ва и дру га бор бе на гру па), што на те ре ну прак тич но 
ра ди мо ја, К-дант 3.К, К-дант ОГ-6 и К-дант 1.под рињ ске му сли ман ске бри-
га де. Ја и да нас у ве зи с тим идем на те рен.

Тво ја основ на за ми сао је у пот пу но сти при хва тљи ва за јед но са К-дан том 1. 
Же пач ке бри га де и у ве зи са тим вр ши те при пре ме. Лич но сам и жи вот но 
за ин те ре со ван да учи ним и чи ни ћу и да ље све што мо гу за ову опе ра ци ју. 
Она је стра те гиј ски ва жна за др жа ву БиХ, а по себ но за тај на род. Ко нач ну 
од лу ку до бит ћеш чим на те ре ну уве же мо оста ле де та ље.77

Осло ба ђа ње ен кла ва и њи хо во спа ја ње са Ту злом опе ра ци ја је од стра-
те гиј ског зна ча ја, ка ко ка же на чел ник ШВК. Пред лог основ не за ми сли ко-
ман дан та 8. ОГ је при хва тљив, а овим при хва та њем и на ре ђе њем за ми сао 
је ста вље на у функ ци ју. Пре о ста ло је још да ко ман да 8. ОГ сво ју за ми сао 
пре ве де у од лу ку и из да на ре ђе ње пот чи ње ним је ди ни ца ма да је ре а ли зу ју.

Али от кри ве не су им на ме ре. У Оба ве штај ном из ве шта ју78 се на во де 
пре ци зни по да ци до би је ни углав ном из ви ђа њем о сна га ма ВРС у до ди ру са 
8. ОГ. На кра ју се за кљу чу је:

„Чет ни ци су вје ро ват но са зна ли за пред сто је ћа офан зив на деј ства на ших 
је ди ни ца, због то га вр ше обим не при пре ме, ка ко би спри је чи ли уба ци ва ње 
на ших сна га у ду би ну ПЗТ-је“.

77  ШВК ОС РБиХ, Од го вор и на ре ђе ње број 02-1/1504-1 oд 28. 11. 1994. го ди не, Ко-
ман ди 8. ОГ. 

78  „Оба вје штај ни одјел" Ко ман де 8. ОГ број 130-26-31/94 oд 11. 11. 1994. го ди не, Ко-
ман ди 2.К А РБиХ, „Оба вје штај ни из вје штај“. 



64 Ратко П. Шкрбић: СРЕБРЕНИЧКА ПОДВАЛА

2.3.4. Бор бе на деј ства 28. ди ви зи је А РБиХ 1995.го ди не

Бор бе на деј ства 28. ди ви зи је А РБиХ од ви ја ла су се у 1995. го ди ни 
ка ко сле ди.

ГШ А РБиХ на ре ђу је је ди ни ца ма79 у ен кла ва ма и њи хо вој прет по ста-
вље ној ко ман ди у Ту зли ко је ме ре да пре ду зму ра ди по ди за ња бор бе не го-
то во сти. Ни ка да се не на ре ђу ју ме ре уна пре ђе ња и по ди за ња бор бе не го-
то во сти је ди ни ца ако се не пред ви ђа упо тре ба тих је ди ни ца, не за ви сно од 
то га да ли је та упо тре ба у свр ху прет ње, од вра ћа ња или из вр ше ња не ког 
кон крет ног бор бе ног за дат ка. Зна чај но је уочи ти да је ово на ре ђе ње да ти ра-
но око 2 (два) ме се ца по сле пот пи си ва ња спо ра зу ма о ком плет ном пре ки ду 
не при ја тељ ста ва, што ука зу је да је А РБиХ тај спо ра зум пот пи са ла, ка ко 
би то вре ме ис ко ри сти ла за при пре ме је ди ни ца, пла ни ра ње, ор га ни за ци ју и 
из во ђе ње опе ра ци ја у на ред ном пе ри о ду, што ће се и до го ди ти.

У пр вом де лу ин фор ма ци је о ста њу у Же пи80 ко ман да 285. бри га де 
на во ди по дат ке о ак тив но сти ма ВРС, да би ка сни је упо зо ри ла: „У пред-
сто је ћим пла ни ра ним бор бе ним деј стви ма од Вас ка на ма, то пр во мо ра мо 
не у тра ли са ти, и од ра ди ће мо то кад бу де тре ба ло на ври је ме…“

Шта тре ба не у тра ли са ти? Ак тив но сти ВРС, на рав но. Нај ва жни ји 
аспект ове ин фор ма ци је са др жан је у ње ном на сло ву. Пи ше „Ин фор ма ци ја 
о ста њу у ДМ зо ни“, а из ве штај до ста вља ко ман дант бри га де из де ми ли та-
ри зо ва не зо не. Ето, у де ми ли та ри зо ва ној зо ни Же па по сто ји „са мо“ бри га да 
ко ја ће, ка да бу де тре ба ло, у са деј ству са је ди ни ца ма 2.К ко је пла ни ра ју 
на пад ка ен кла ви не у тра ли са ти ак тив но сти ВРС. Ка ко је мо гу ће да у ДЗ 
по сто ји је ди ни ца ран га бри га де? Же па је тре ба ла би ти де ми ли та ри зо ва на.

… Ура ђен је те ме љи то из но ва план пред у зи ма ња б/д у са деј ству са оста-
лим је ди ни ца ма 2. Кор пу са А Р БиХ. Ста ри план је од ба чен из раз ло га на-
ве де них у ра ни јим из вје шта ји ма због из да је истог агре со ру од ли ца ко ја су 
не дав но ухва ће на у Ср би ји при ли ком по ку ша ја бјег ства за Ма ке до ни ју. По 
мом лич ном ути ску но ви план ко ји пред ви ђа спа ја ње сло бод них те ри то ри ја 
Сре бре ни це и Ту зле је лак ше ре а ли зо ва ти, али је кључ ни про блем од бра не 
сло бод не те ри то ри је од агре сор ске кон тра о фан зи ве…

По зи тив но по мо рал бо ра ца и рас по ло же ње ста нов ни штва ути че са зна ње 
да се тре ба ју са ста ти вој на и ци вил на де ле га ци ја из Сре бре ни це са прет по-
ста вље ним ко ман да ма у Ту зли и Са ра је ву, као и са ор га ни ма нај ви ше кан-
то нал не и др жав не вла сти. Не га тив но на ра по ло же ње на ро да и вој ске ути че 
чи ње ни ца о са зна њи ма да ци вил на де ле га ци ја тре ба да оста не у Ту зли да 
ра ди не ке по сло ве у По вје ре ни штву за Сре бре ни цу са сје ди штем у Ту зли.81

79  ГШ А РБиХ, број 1-1/280-1 oд 17. 02. 1995, На ре ђе ње за пред у зи ма ње мје ра за по-
ди за ње б/г је ди ни ца, Ко ман да ма 2.К, 8. ОГ и 1.Жбр, до ка зни пред мет D76.

80  Ин фор ма ци ја о ста њу у ДЗ Же па ко ман де 285 бри га де број 08-20-296/95 oд 16. 03. 
1995, Ко ман ди 28. ди ви зи је. 

81   „Из вје штај о ста њу бор бе ног мо ра ла за мје сец март“ број 04-21/95 да на 05. 04. 
1995. го ди не, Ко ман де 28. ди ви зи је, Ко ман ди 2.К А РБиХ. 
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По ко зна ко ји пут ви ди мо да по сто ји план опе ра ци ја А РБиХ за спа-
ја ње сло бод них те ри то ри ја са ен кла ва ма и да је све под ре ђе но том пла ну. 
И при мир је је пот пи са но ка ко би се то вре ме ис ко ри сти ло за при пре ме за 
ре а ли за ци ју то га пла на. Осим то га при ме ћу је се и сум ња у до бре на ме ре 
пред став ни ка ци вил не вла сти ко ји су од лу чи ли да оста ну у Ту зли да та-
мо ра де у по ве ре ни штву ко је би за сту па ло ин те ре се Сре бре ни це. Сум ња 
је по ста ла не га тив ни фак тор ко ји оту пљу је же љу и во љу за да љом бор бом, 
па при о ри тет, уме сто бор бе, по ста је раз ми шља ње о пла ну ка ко се са по-
ро ди цом из ву ћи из те си ту а ци је и са то га под руч ја. Раз ми шља ње о то ме је 
по ста ло до ми нант но. То је очи глед но. А са мо вољ но на пу шта ње те ри то ри је 
ен кла ва се де ша ва ло и пре и по сле ове ин фор ма ци је82.

„Нео п ход но је да нам у што кра ћем ро ку (до 24.00 ча со ва) 10. 04. 95. г.) до-
ста ви те сље де ће по дат ке:

– ли ни ју од бра не агре со ра;
– ли ни ју од бра не на ших сна га;
– зо на од го вор но сти по бри га да ма;
– КМ и ИКМ бри га да и ди ви зи је.

По да ци су нам по треб ни ра ди пра ће ња и пла ни ра ња бор бе них деј ста ва.“83

Ово је до каз о бор бе ним на ме ра ма и при пре ма ма за бор бе на деј ства 
А РБиХ. С об зи ром да је ГШ А РБиХ си гур но рас по ла гао са тра же ним по-
да ци ма и да се по да ци тра же хит но (до кра ја да на ка да је до ку мент упу ћен) 
раз бо ри та је прет по став ка да се ра ди о не по сред ним при пре ма ма за ско ри ја 
деј ства, а за то су по треб ни ажу ри ра ни по да ци или ста ње је ди ни ца на по-
ло жа ји ма у при бли жно ре ал ном вре ме ну. Не мо же се по ри ца ти да до та да 
тра же не по дат ке ни су има ли, јер је оба ве за свих је ди ни ца да до ста вља ју 
ре дов не опе ра тив не бор бе не из ве шта је са свим про ме на ма, ако их има, а на 
осно ву тих из ве шта ја опе ра тив ни ор ган у шта бу ажу ри ра рад ну кар ту шта-
ба. Ова ква про це ду ра је про пи са на и ва жи за све ни вое је ди ни ца.

На по чет ку Из ве шта ја о ста њу мо ра ла84 за април 95. го ди не ис ти че 
се да у про те клом пе ри о ду ни је би ло бор бе них деј ста ва. За тим из ве штај 
на ста вља о ак тив но сти ма сна га УН на ус по ста вља њу но вих осма трач ких 
пунк то ва. Он да ис ти чу:

„Ко нач но је де ле га ци ја 28. ди ви зи је на че лу са ко ман дан том оти шла у ко-
ман ду 2. Кор пу са да са ви шим прет по ста вље ним из вр ши ко рект ну при пре-
му осло ба ђа ња Сре бре ни це и ње но по ве зи ва ње са пре о ста лим ди је ло ви ма 

82  Ко ман да 28. ди ви зи је стр. пов. бр. 01-57/95 od 27. 05. 95, На ре ђе ње стр.пов.бр. 01-
132/95 oд 21. 06. 95, Из вје штај стр. пов. бр. 130-13-75/94 oд 09. 09. 94. Сед мич ни из вје штај, 
до ка зни пред ме ти D61, D144 и P1807.

83  На ре ђе ње број 1-1/596-1 На чел ни ка шта ба ГШ А РБиХ од 10. 04. 1995. го ди не, Ко-
ман да ма 81. ди ви зи је, 28. ди ви зи је и 285. бри га де Же па.

84  Из вје штај о ста њу мо ра ла за ме сец април 95. го ди не, број 04-60/95 oд 05. 05. 1995. 
го ди не, Ко ман де 28.дКоВ Ко ман ди 2.К А РБиХ.
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сло бод не те ри то ри је Р БиХ. Бор ци и цје ло куп ни на род на овој сло бод ној 
те ри то ри ји од овог пу то ва ња оче ку ју мно го. Цје ло куп ни дио ста нов ни штва 
са зеб њом оче ку ју да се не што ура ди на пла ну осло бо ђе ња Сре бре ни це. У 
про тив ном до ћи ће до но вог та ла са од ла за ка нај спо соб ни јег људ ства без об-
зи ра на ко јој се ду жно сти на ла зи, да ли у ор га ни ма ци вил не вла сти, или А Р 
БиХ…“

Ко нач но су нај ви ши пред став ни ци 28. ди ви зи је лич но оти шли у прет-
по ста вље ну ко ман ду ра ди за јед нич ког пла ни ра ња опе ра ци ја за осло ба ђа ње 
Сре бре ни це и ње но спа ја ње са сло бод ном те ри то ри јом ка Ту зли. При пре ме 
за опе ра ци ју спа ја ња ен кла ва са „пре о ста лим ди је ло ви ма сло бод не те ри то-
ри је“ мо ра да су ушле у за вр шну фа зу, чим је ко ман дант 28. ди ви зи је лич но 
оти шао у прет по ста вље ну ко ман ду ра ди уче шћа у пла ни ра њу и при пре ми 
опе ра ци је. Пот чи ње ни ко ман дан ти до ла зе на Ко манд но ме сто (КМ) прет-
по ста вље не ко ман де у фа зи пла ни ра ња опе ра ци ја са мо ка да су опе ра ци је од 
по себ ног зна ча ја и ци ља, па је нео п ход но да пот чи ње ни ко ман дан ти лич но 
уче ству ју у пла ни ра њу опе ра ци је, ка ко би се обез бе ди ла што пре ци зни ја 
ко ор ди на ци ја и уса гла ша ва ње за да та ка. У свим дру гим слу ча је ви ма ко ман-
да при пре ма и пла ни ра опе ра ци је са сво јим шта бом. Штаб за то и по сто ји. 
Још је, у овом слу ча ју, је дан де таљ ва жан и зах те ва по ја шње ње. То је „осло-
ба ђа ње Сре бре ни це“. Ни је ја сно шта се под тим пој мом под ра зу ме ва. Од 
ко га осло ба ђа ње? Му сли ма ни, од но сно њи хо ва вој ска, кон тро ли шу те ри то-
ри ју ен кла ве. Мо жда од УН ПРО ФОР-а? Од ВРС ни ка ко, јер она и не др жи 
ту те ри то ри ју под кон тро лом. То нам по ка зу је да је су штин ски циљ спа ја ње 
те ри то ри ја ен кла ва са остат ком „сло бод них те ри то ри ја“. Ме ђу тим ис по ља-
ва ју и прет њу. Прет ња је упу ће на сво јој прет по ста вље ној ко ман ди иако је, 
са ста но ви шта вој не про фе си је, прет ња на ме ње на не при ја те љу. Рас по ла жу 
и сред ством прет ње, а то је на род. Ис ти чу и ме тод оства ри ва ња прет ње, 
а то је на пу шта ње те ри то ри је и је ди ни це и то од стра не ли ца на ви со ким 
вој ним и по ли тич ким по ло жа ји ма. Би ло би зна чај но раз у ме ти ка ко и за што 
они упу ће ну прет њу сма тра ју увер љи вом. Да би по сти гла циљ, прет ња мо-
ра би ти увер љи ва. У кон крет ном слу ча ју она то је сте јер је ја сно да би, у 
слу ча ју на пу шта ња те ри то ри је од стра не нај ви ших вој них и ци вил них ру-
ко во ди ла ца, то би ло ја сна по ру ка на ро ду да Сре бре ни ца ви ше ни је у по љу 
ин те ре со ва ња Вла де из Са ра је ва па ће и он (на род) исто по сту пи ти. Ра зум-
но је за кљу чи ти да би то мо гло би ти увод и на ја ва до га ђа ја ко ји би мо гли 
на сту пи ти у од ре ђе ним окол но сти ма. За јед но са прет ход ним ста во ви ма из 
на ве де них до ку ме на та је ја сно да се вр ше при пре ме за на пу шта ње Сре бре-
ни це. На да ље, ис ти чу и до га ђа је ко ји не га тив но ути чу на мо рал бо ра ца и 
на ро да, а пад мо ра ла до дат но под сти че и бор це и на род на раз ми шља ње о 
без бед но сти и збри ња ва њу по ро ди ца. Нај бо љи на чин да се то по стиг не са-
др жан је у ис по ље ној прет њи. Ево још јед ног до ка за за то:

„Не га тив но на мо рал ути чу са зна ња да за сва ку на шу ак тив ност до зна ју 
пред став ни ци УН-а, а вје ро ват но и по сред ством истих и агре сор ска стра-
на. Та ко ђе је не дав ни од ла зак на шег к-дан та у Ту злу ХОЛ БАТ (Хо ланд ски 
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ба та љон, на по ме на ауто ра) са знао и ин си сти рао од нас да ми то обје ло да ни-
мо. Слу чај ним пу тем наш пре во ди лац код УН РО ФОР-а до шао је до уви да 
у до ку мент по ко ме ко ман да УН ПРО ФОР-а за сје ве ро и сток у Ту зли оба вје-
шта ва сво ју ко ман ду у Сре бре ни ци да се у Ту зли на ла зи бри га дир На сер 
Орић и да са вла сти ма у Ту зли и 2. Кор пу сом уго ва ра бор бе на деј ства у 
Сре бре ни ци…“85

Ко ман да 28. ди ви зи је је 11. 05. 95.го ди не свим је ди ни ца ма из да ла бор-
бе не за дат ке86 пре ци зно по ме сту и вре ме ну из вр ше ња. Очи глед но је да су 
от по че ле бор бе не ак тив но сти А РБиХ ра ди ре а ли за ци је ве ли ке про лећ не 
офан зи ве.

Бор бе на деј ства 28. ди ви зи је ни су пре ста ла ни у ма ју 1995. го ди не. 
На про тив на ре ђу је се ин тен зи ви ра ње свих об ли ка ак тив но сти, а на осно ву 
на ре ђе ња из прет по ста вље не ко ман де.87 Зна чај но је уочи ти да се на ре ђе ње 
из да је по себ но 285. бри га ди у Же пи, јер је та бри га да на пот пу но са мо стал-
ном прав цу и ви ше од дру гих бри га да је осло ње на на соп стве не сна ге. Да-
кле, ни шта се не пред у зи ма на сво ју ру ку, иако је са мо и ни ци ја ти ва зна ча јан 
прин цип опе ра ци ја. Све је план ски и по стан дард ној про це ду ри. На ре ђе ња 
до ла зе из прет по ста вље не ко ман де где се вр ши ко ор ди на ци ја и уса гла ша ва 
са деј ство је ди ни ца. Да је све по пла ну и да ни је мо гу ће са мо и ни ци ја тив но 
из во ди ти ак ци је пре ма агре со ру, ка ко они ка жу, нај бо ље упу ћу је сле де ћи 
ци тат из ово га на ре ђе ња:

„Ак ци је пла ни ра ти и из во ди ти та мо гдје је си гу ран сто по стот ни успјех и у 
ду би ни агре со ра нај ма ње 5 ки ло ме та ра од њи хо ве ли ни је од бра не з/о ди ви зи је. За 
из во ђе ње ових ак ци ја по треб но је прет ход но до би ти са гла сност од Ко ман дан та 
ди ви зи је и под не ти јој план из во ђе ња ак ци је са свим де та љи ма“.

Сва ка, да кле, ак ци ја мо ра би ти до бро ис пла ни ра на и план до ста вљен 
ко ман ди ди ви зи је на одо бре ње. За што? За то да би ко ман да ди ви зи је ко-
ор ди ни са ла деј ства из ме ђу пот чи ње них је ди ни ца и син хро ни зо ва ла их са 
деј стви ма оста лих је ди ни ца кор пу са, али и из ме ђу пот чи ње них је ди ни ца 
ме ђу соб но по вре ме ну и про сто ру. Ово је још увек пе ри од ка да је на сна зи 
Спо ра зум о ком плет ном пре ки ду не при ја тељ ста ва. Та ко А РБиХ по шту је 
пот пи са не спо ра зу ме и пре у зи ма оба ве зе из њих.

Ко ман да 2.К А РБиХ, на ре ђу је ко ман ди 28. ди ви зи је88 да, у окви ру 
бор бе них ак ци ја пре ма ВРС, пре у зме и на пу ште не осма трач ни це хо ланд-
ског ба та љо на, да пра ти ак тив но сти агре сор ских сна га и да, уко ли ко и да-
ље бу ду тр пи ли ар ти ље риј ску ва тру агре со ра, пре у зму те шко на о ру жа ње 

85  Ibid..
86  По овла шће њу ко ман дан та 28. ди ви зи је, ма јор Зул фо Тур су но вић је да на 11. 05. 

1995. го ди не упу тио На ре ђе ње број 02-27/95, свим пот чи ње ним је ди ни ца ма, број Три бу на-
ла 01837558.

87  На ре ђе ње Ко ман де 28. ди ви зи је од 22. 05. 1995. го ди не број 01-47/95 Ко ман ди 285.
бри га де Же па „Ин тен зи ви ра ње свих об ли ка ак тив но сти пре ма агре со ру, На ре ђе ње“. Ово 
На ре ђе ње про из и ла зи из На ре ђе ња Ко ман де 2.К А РБиХ, број Три бу на ла 01837494.

88  Ко ман да 2.К А РБиХ стр. пов. бр. 08/593-4 oд 04. 06. 95. На ре ђе ње, до ка зни пред-
мет D68.
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из де поа за ње го во чу ва ње, ко је су пре да ли то ком про це са де ми ли та ри за ци-
је. Да ље на ре ђу је да из то га на о ру жа ња уз вра те ва тру по агре со ру, ако мо-
гу. Ово „ако мо гу“ је зна чај но за то што је ко ман дан ту 2.К А РБиХ по зна то 
да је у де по пре да то не ис прав но оруж је, али ако ко је мо же да ис па ли не ки 
про јек тил, он да то тре ба и учи ни ти. То зна чи да су Му сли ма ни има ли још 
увек чвр сту на ме ру да на ста ве ору жа на деј ства, по мо гућ но сти да не при-
ја те љу на не су гу бит ке и спо је те ри то ри је ен кла ва са пре о ста лим де ло ви ма 
сло бод не те ри то ри је. Дру гим ре чи ма има ли су на ме ру да и да ље ору жа ном 
бор бом оства ре по ста вље не по ли тич ке ци ље ве, што зна чи да по ли тич ке 
ци ље ве пре та чу у за дат ке вој сци, од но сно ОС.

Да ље сто ји да су ко ман де 282.Иблбр и 283.Иблбр ду жне су фор ми ра ти 
за јед нич ку ди вер зант ску из ви ђач ку гру пу ко ју ће упу ти ти на при вре ме но 
за по сед ну ту те ри то ри ју од стра не агре со ра на ре ла ци ји: Под ра ва ње – Кра-
гљи во да – Је зе ро.

За да так ди вер зан ске гру пе је да из ви ди те рен на по ме ну том прав цу у 
ши ри ни ко ли ко то при ли ке и кон фи гу ра ци ја тла бу ду до зво ља ва ле.89 Кон-
ти ну и тет бор бе них ак ци ја се на ста вља. Из ви ђа ње не при ја те ља је зна чај на 
ак тив ност оба ве штај ног де ло ва ња и из во ди се не пре кид но, а ин тен зи ви ра 
ка да не по сред но пред сто је бор бе не ак ци је. Ако се то ком из ви ђа ња ука же 
при ли ка за ка кву ди вер зант ску ак ци ју, ни ка ко је не тре ба про пу сти ти.

„Ко ман да 284.Иблбр. фор ми рат ће ДИВ гру пу, до бро на о ру жа ну и број ча но 
до вољ но ја ку, ко ју ће упу ти ти на ПЗТ ра ди из ви ђа ња те ре на на ре ла ци ји Бу-
љим – К.По ље – Цер ска – Звор нич ка Ка ме ни ца – Сна го во и на зад.

За да так ди вер зант ске гру пе је да, на по ме ну том прав цу, и у ши ри ни ко ли ко 
је то мо гу ће из ви ди те рен, сни ми све без бјед но сно ин те ре сант не по дат ке на 
по ме ну том те ре ну као што су: рас по ред и ја чи на агре сор ских сна га, вр сте 
и ко ли чи не МТС-а за во ђе ње ору жа не бор бе, евен ту ал не смје не људ ства и 
сл.“90

Ин тен зи ви ра ње ак тив но сти из ви ђач ких је ди ни ца и њи хо вих деј ста ва 
ука зу је на ин тен зив не при пре ме за бор бе на деј ства. Бор бе ним деј стви ма 
прет хо де из ви ђач ке ак тив но сти у скло пу оп штих оба ве штај них опе ра ци ја. 
У прет ход ном на ре ђе њу смо ви де ли да су слич не за дат ке до би ле 282. и 283. 
бри га да, а са да и 284. бри га да. Циљ је да је ди ни це ВРС око ен кла ве бу ду 
об у хва ће не бор бе ним и из ви ђач ко-ди вер зант ским деј стви ма на свим прав-
ци ма ка ко би се сте као ути сак код њи хо вих ко ман ди да ће не пре кид но би ти 
из ло же не ра зно вр сним бор бе ним и дру гим деј стви ма на сва ком ме сту и, на 
тај на чин, из ну ра ва не.

89  „Пред у зи ма ње мје ра на при пре ма њу из во ђе ња ди вер зант ске ак ци је, На ре ђе ње 
број 01-80/95, oд 05. 06. 1995. го ди не, ко ман де 28. ди ви зи је.

90  Ко ман да 28. дКоВ, На ре ђе ње број 01-102/95 oд 14. 06. 1995. го ди не, Ко ман ди 284. 
Иблбр, број Три бу на ла 01837492.
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ГШ А РБиХ на ре ђу је 28. ди ви зи ји и 285. бри га ди91 при пре ме и из-
во ђе ње офан зив них бор бе них деј ста ва. Зна чај но је за па зи ти да на ре ђе ње 
28. ди ви зи ји из да је ди рект но ко ман дант ГШ а не ко ман да 2.К А РбиХ, ка-
ко би тре ба ло би ти по стан дард ним вој ним про це ду ра ма. Али и у слу ча ју 
285. бри га де је ди ни ци за два сте пе на ни же. Раз бо ри та је прет по став ка да 
се ра ди о на ме ри да на ре ђе ње до би је на зна ча ју, ако га из да је не по сред но 
глав но ко ман ду ју ћи А РБиХ. Као што ви ди мо по ди же се ни во деј ста ва од 
ак тив них на офан зив на деј ства, а то под ра зу ме ва да се из во де на па ди нај-
ма ње так тич ког зна ча ја. То је за то што се на па ди ма ефи ка сни је ве жу ја че 
сна ге не при ја те ља, а ти ме сла би од бра на на прав ци ма где ће А РБиХ из-
во ди ти на пад не опе ра ци је. Та кву опе ра ци ју А РБиХ пла ни ра да из ве де на 
де бло ка ди Са ра је ва што се мо же иден ти фи ко ва ти из ци ља на ре ђе них офан-
зив них деј ста ва 28. ди ви зи је Циљ на ре ђе них офан зив них деј ста ва са др жан 
је у тач ки 1. овог на ре ђе ња ка ко сле ди:

„1. У К-ди 28. див. КоВ из вр ши ти све при пре ме за из во ђе ње офан зив них 
б/д у ци љу осло ба ђа ња те ри то ри је Р БиХ, раз вла че ња и на но ше ња гу би та ка 
А/С (агре сор ским сна га ма, на по ме на ауто ра), чи ме са деј ство ва ти сна га ма А 
Р БиХ ко је из во де б/д у ш.р. Са ра је ва“.

Да кле, нај зна чај ни ја уло га и за да так 28. ди ви зи је је раз вла че ње не при-
ја тељ ских сна га и са деј ство сна га ма на фрон ту ко је тре ба да де бло ки ра ју 
Са ра је во. Ово је тач ка на ко јој мо же мо пре по зна ти и иден ти фи ко ва ти стра-
те гиј ске при о ри те те А РБиХ. То је де бло ка да Са ра је ва и осло ба ђа ње те ри-
то ри ја око истог. ВРС је рас по ла га ла оба ве штај ним ин фор ма ци ја ма да А 
РБиХ при пре ма ве ли ку про лећ ну офан зи ву на ВРС и РС, а то све у ко ор ди-
на ци ји са хр ват ском вој ском ко ја је већ за у зе ла за пад ну Сла во ни ју и из ње 
про те ра ла це ло куп но срп ско ста нов ни штво и вр ши ла при пре ме за ко нач но 
за у зи ма ње остат ка Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у ши рем ре јо ну се вер не Дал-
ма ци је и Ли ке. Ако се на час вра ти мо на „Основ ну за ми сао“ деј ства А РБиХ 
и уло гу је ди ни ца у ен кла ва ма Сре бре ни ца и Же па и по но во се упо зна мо 
са са др жа јем тач ке 4.8 тог до ку мен та раз у ме ће мо за што је та тач ка баш 
та ко де фи ни са на. При о ри тет је де бло ка да Са ра је ва и ако би ВРС на пао 28. 
ди ви зи ју ГШ А РБиХ не ће мо ћи да по мог не ди ви зи ји. При та квом раз во ју, 
Сре бре ни ца и Же па за јед но са ди ви зи јом не ће би ти од зна ча ја за А РбиХ, у 
од но су на стра те гиј ску опе ра ци ју и циљ, те ће се с то га мо ра ти му ко трп но 
бра ни ти и про би ја ти. У том слу ча ју, шта им Бог да. На ред ни до ку мент ће 
нам по твр ди ти прет ход не за кључ ке. По гле дај мо:

„… Стра те шки ци ље ви Ар ми је РБиХ су: упор на од бра на већ осло бо-
ђе них те ри то ри ја и ко ри ште ње свих мо гућ но сти за ак тив на деј ства ра ди 
осло ба ђа ња оку пи ра них те ри то ри ја…

Раз би ја ње чет нич ких сна га око Са ра је ва је нај ва жни ји за да так на пу-
ту оства ри ва ња ци ље ва на ше осло бо ди лач ке бор бе. Без успје шног из вр-
91  На ре ђе ње ко ман дан та ГШ А РБиХ број 1/825-84, oд 17. 06. 1995. го ди не 28. ди ви-

зи ји и 285. бри га ди Же па, до ка зни пред мет D53.
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ше ња тог за дат ка ни је мо гу ће уни шти ти па ра др жа ву та ко зва ну Ре пу бли ку 
Срп ску, што зна чи да без из вр ше ња тог за дат ка ни је мо гу ће оства ри ти цје-
ло ви тост Ре пу бли ке БиХ. Без ре а ли за ци је тог за дат ка ве ли ки број ста нов-
ни штва ко је жи ви у РБиХ на ста ње ни у Са ра је ву би оста ли у око ви ма. То 
би жи вот на овим про сто ри ма чи ни ло све ма ње мо гу ћим, па би се отво рио 
про цес на ште ту ре зул та та осло бо ди лач ке бор бе ко ји су већ по стиг ну ти.“92

Ана ли зом ове ин фор ма ци је, ин струк ци је и на ре ђе ња исто вре ме но, 
мо же се за кљу чи ти:

– Све бор бе не ак тив но сти Ар ми је Р БиХ у то ку 1995. го ди не су под ре-
ђе не је ди ном ци љу: де бло ка ди Са ра је ва,

– Оп шти стра те гиј ски циљ је био уни шти ти ВРС и РС, а без де бло ка-
де Са ра је ва то ни је мо гу ће по сти ћи,

– У на ре ђе њу су на бро ја не све за шти ће не зо не: Би хаћ, Ту зла, Сре-
бре ни ца, Го ра жде и Же па, а из Ин фор мци је је ја сно ви дљи во да је свим 
је ди ни ца ма, ко је се на ла зе у тим зо на ма, на ре ђе но да из во де офан зив на деј-
ства ка ко би се раз ву кле сна ге ВРС и олак ша ла де бло ка да Са ра је ва, а ти ме 
оства рио и стра те гиј ски циљ А РБиХ.

„Јед на ДИГ је ди ни ца 28. ди ви зи је 22. 06. 1995. г. на пу ту Кра гљи во да – Зе-
ле ни Ја дар ли кви ди ра ла је 4 не при ја тељ ска вој ни ка, уни шти ла агре сор ски 
’ком би’. За ро бље не су дви је ауто мат ске пу шке, је дан пи штољ, од ре ђе на ко-
ли чи на му ни ци је 7,62мм и 5 руч них бом би.“93

За тим ис ти чу да је по ја ва са мо вољ ног на пу шта ња ен кла ве све уче-
ста ли ја и да све ви ше бо ра ца и ста нов ни ка на пу шта ен кла ву. На пу шта ње 
ен кла ва је по са та ло ма сов но. Сви су из гле ди да ста нов ни штво ен кла ва де-
фи ни тив но зна ка ква им је суд би на, и њи хо ва и ен кла ва, па сва ко же ли што 
пре и без бед ни је да их на пу сти и да се пре се ли у Ту злу или Кла дањ. Чо век 
се, ка да му је жи вот угро жен, по на ша ин стинк тив но и чи ни му се да је бе-
жа ње нај бо љи на чин да се жи вот спа си. У сва ком слу ча ју ефи ка сни ји је од 
бор бе. То ни је не по зна то вој ним ста ре ши на ма.

Сле ди бор бе ни до ку мент ГШ А РБиХ ко ји је, уства ри, оба ве штај ни из-
ве штај пот чи ње ним ко ман да ма у ко јем до ста вља ју, ка ко ка жу, оба ве штај но 
ин те ре сант не по дат ке. Ко ли ко су ови по да ци оба ве штај но ин те ре сант ни, 
то ли ко је и овај до ку мент ин те ре сан тан. Пре би се мо гло ре ћи да се ра ди о 
охра бре њу свих је ди ни ца А РБиХ за уби ства „чет ни ка“ па ма кар они би ли 
и ци ви ли. То по твр ђу је чи ње ни ца да ГШ А РБиХ упу ћу је ва жну оба ве штај-
ну ин фор ма ци ју 28. ди ви зи ји и 2.К А РБиХ, чи је су је ди ни це из вр ши ле 
за да так за „по хва лу“, за да так „ври је дан па жње“ и за при мер оста лим је ди-
ни ца ма А РБиХ. На пр ви по глед чи ни се као да ко ман де 28. ди ви зи је и 2.К 
А РБиХ ни су упо зна те са из вр ше њем за дат ка ко јег су из вр ша ва ле њи хо ве 

92  Ин фор ма ци ја о по ли тич ком и стра те шком зна ча ју раз би ја ња чет нич ких сна га око 
Са ра је ва Ко ман дан та ГШ А РБиХ број 1/973-1 oд 22. 06. 1995. го ди не, свим пот чи ње ним 
је ди ни ца ма, Ин струк ци ја и На ре ђе ње. 

93  „Бор бе ни из вје штај број 02/2-13-481 oд 25. 06. 1995. го ди не Ко ман де 2.К А РБиХ 
ГШ-у А РБиХ. 
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пот чи ње не је ди ни це. Али ни је та ко. Ово нео до љи во под се ћа на уоби ча је-
ни на чин сла ња ин фор ма ци ја пот чи ње ним је ди ни ца ма где се же ли ис та ћи 
успех не ке је ди ни це ра ди охра бре ња и под сти ца ња оста лих, а до ку мент се 
по инер ци ји ша ље свим је ди ни ца ма па и они ма ко је су за да так из вр ша ва ле. 
По гле дај мо.

До ста вља мо вам Оба вје штај но-ин те ре сант не по дат ке на да ље ко ри ште ње: 
(…)

09:45 У ју тар њим са ти ма, да на 26. 06. 1995. го ди не на ше сна ге из ре јо на Сре-
бре ни це на па ле су и за па ли ле се ло Ви шњи цу. Чет ни ци су има ли жр та ва 
ме ђу ци вил ним ста нов ни штвом.94

Шта ре ћи? ГШ А РБиХ се хва ли по чи ње ним зло чи ном и бо дри оста ле 
је ди ни це при ме ром оних из Сре бре ни це. При зна је да су из ен кла ва на па да-
ли срп ска се ла у ко ји ма не ма је ди ни ца ВРС. Ни су на па да ли је ди ни це ВРС 
на по ло жа ји ма или у то ку кре та ња. На па да ли су се ла и уби ја ли ци ви ле. 
Вој нич ки је не ве ро ват но да ГШ А РБиХ до ста вља зна чај ну оба ве штај ну 
ин фор ма ци ју ко ман ди 2.К А РБиХ и 28. ди ви зи ји о деј стви ма и „ус пе си-
ма“ тих је ди ни ца из ен кла ве Сре бре ни ца. Чак ни ГШ А РБиХ не кри је да 
су уби ја ли ци ви ле. За ВРС та ква си ту а ци ја је не при хва тљи ва и при ну ђе на 
је да убу ду ће спре чи та кве и слич не ак ци је А РБиХ. По на вља ње та квих и 
слич них бор бе них ак ци ја од стра не је ди ни ца 28. ди ви зи је А РБиХ из ну ди-
ће, не ма сум ње, ре ак ци ју ВРС. Стра те гиј ски за да так ВРС је од бра на те ри-
то ри је РС и за шти та на ро да. ВРС је то мо ра ла спре чи ти јер би, ако то не 
ура ди, из гу би ла кре ди би ли тет и по ве ре ње сво га на ро да, а ни јед на вој ска 
то не же ли.

„Че сти там вам на успје шно из ве де ним бор бе ним деј стви ма, чи ме сте знат но 
до при ни је ли успје шни јем из во ђе њу опе ра ци је за де бло ка ду Са ра је ва и а/с 
на ни је ли те шке гу бит ке, у бор би за ко нач но осло бо ђе ње Р БиХ и сла ма ње 
ср бо-цр но гор ског фа ши зма“.95

За тим се на во ди про блем ху ма ни тар не по мо ћи због те шко ћа око ула-
ска кон во ја са том по мо ћи, али да то ни је нај ва жни је. Нај ва жни је је да они 
бу ду спрем ни за на ред не слич не ак ци је и да има ју раз ра ђе не пла но ве ко је 
ће, ка да до ђе вре ме, ре а ли зо ва ти. Са да је ја сно да су је ди ни це у ен кла ви 
Сре бре ни ца има ле основ ни за да так да, ак тив ним деј стви ма, ве жу за се бе 
што ја че сна ге ВРС и на тај на чин са деј ству ју је ди ни ца ма А РБиХ ко је из во-
де стра те гиј ску опе ра ци ју де бло ка де Са ра је ва. Са ра је во је ва жно. Сре бре-
ни ца и Же па ни су. Је су са мо у оној ме ри ко ли ко мо гу до при не ти стра те гиј-
ском ци љу – де бло ка ди Са ра је ва.

94  ГШ А РБиХ „Оба вје штај не по дат ке“ број 1/825-525 од 27. 06. 1995. до ста вља Ко-
ман да ма 2.К А РБиХ и 28. ди ви зи је. 

95  Че стит ка Ко ман дан та 2.К А РБиХ број 02/1-670/4 од 29. 06. 1995. го ди не Ко ман да-
ма 28. ди ви зи је и 285. бри га де Же па за „успје шно из ве де на ди вер зант ска б/д. 
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У Ре дов ном бор бе ном из ве шта ју96 ко ман да 2.К А РБиХ из ве шта ва ГШ 
А РБиХ о успе шно из ве де ној ди вер зант ској ак ци ји у бли зи ни Хан Пи је ска 
у ко јој су на не ли ве ли ке гу бит ке ВРС (40 по ги ну лих и још то ли ко ра ње них). 
Из ве шта ва ју и о бро ју за ро бље ног на о ру жа ња и му ни ци је. На да ље се ка же 
да су за ту ак ци ју до би ли че стит ку али да је упу ће на дру гој је ди ни ци а не 
28. ди ви зи ји ка ко не би на ву кле гнев чет нич ких (срп ских, на по ме на ауто ра) 
је ди ни ца на Сре бре ни цу и ка ко не би и од УН ПРО ФОР-а има ли не га тив-
них по сле ди ца. Ни лаж ни је за бра ње на, и то јав на пре ко до де ле на гра да и 
по хва ла пу тем бор бе них до ку ме на та. Са мо да се не на љу те чет ни ци и да 
не кре ну у од ма зду или осве ту. Ко ман да зна 2.К А РБиХ да ће ВРС ре а го-
ва ти. Сво јим ак ци ја ма на про сто су не пре кид но иза зи ва ли и про во ци ра ли, 
а у крај њем и из ну ди ли ре ак ци ју ВРС да ко нач но уни шти сва ку мо гућ ност 
је ди ни ца ма 28. ди ви зи је А РБиХ да у на ред ном пе ри о ду срп ским сна га ма 
и ста нов ни штву на но се гу бит ке. Сва ки од го вор ВРС је, са ста но ви шта вој-
не док три не и про фе си је, ле ги ти ман. Ово до ка зу је те зу да је за це ло вре ме 
ра та у БиХ по сто јао ору жа ни су коб 28. ди ви зи је А РБиХ у Сре бре ни ци и 
Же пи и је ди ни ца ДК са или без оја ча ња. Ни ка да ни је по сто ја ла си ту а ци ја 
у ко јој са јед не стра не (срп ске) по сто ји вој ска, а са дру ге стра не (му сли ман-
ске) ци вил но ста нов ни штво де ли мич но на о ру жа но ла ким на о ру жа њем и 
без ор га ни зо ва не вој ске, ка ко ту жи ла штво пред ста вља ста ње у оп ту жни ца-
ма. У су ко бу су би ле две вој не је ди ни це за сво вре ме гра ђан ског ра та у БиХ. 
ВРС, од но сно ДК је це ло вре ме су ко ба бра нио ста нов ни штво и те ри то ри ју 
ко ју је кон тро ли сао, а по вре ме но, ка да је то би ло нео п ход но, ја че уз вра ћао 
ка ко би осу је тио ак ци је 28. ди ви зи је АР БиХ. За то је сва ка бор бе на ак ци ја 
ВРС из ве де на пре ма 28. ди ви зи ји ле ги тим на. Што је 28. ди ви зи ја из во ди ла 
бор бе на де ло ва ња из ур ба них сре ди на или из на се ље них ме ста у ко ји ма је 
би ло и ци вил но ста нов ни штво то је тре ба ло да бу де њи хо ва бри га. Бри га 
за соп стве но ци вил но ста нов ни штво нај бо ље се во ди та ко што се је ди ни це 
уда ље из на се ље них ме ста и не деј ству ју из њих, осим ако их не по сред но не 
бра не. Сва ка ко је за оче ки ва ти да ће уз врат на ва тра до ћи на по ло жа је ода-
кле не при ја тељ ис по ља ва деј ства. У том слу ча ју ста нов ни штво је из ло же но 
ри зи ку од уз врат не ва тре, а зах тев без бед но сти соп стве ног људ ства ну жно 
на ме ће по тре бу за уз врат ном ва тром и не у тра ли са њем не при ја тељ ских деј-
ста ва, не за ви сно од то га да ли се деј ства ис по ља ва ју из на се ље ног ме ста 
или са дру гих по ло жа ја.

Ис ти че се да се ви ше при пад ни ка 28. ди ви зи је, ко ји су са мо вољ но на-
пу сти ли ен кла ву, кре та ло из Сре бре ни це ка Клад њу и

„Пре ма њи хо вом свје до че њу, око Сре бре ни це не ма елит них је ди ни ца ни ти 
ве ћих вој них фор ма ци ја. Ви ше од 50% ро во ва је пра зно, а на ли ни ја ма су у 
глав ном стар ци.“97

96  „Бор бе ни из вје штај“ ко ман де 2.К А РБиХ број 2/2-13-484 од 28. 06. 1995. го ди не 
ГШ-у А РбиХ. 

97  НШ ГШ А РБиХ „Оба вје штај ни по да ци,“ број 1/825-564 од 28. 06. 1995. го ди не, 
до ста вље но Ко ман да ма 2.К А РБиХ и 28. ди ви зи је. До ка зни пред мет D132.
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Ни је ни би ло елит них је ди ни ца. Би ле су са мо је ди ни це ДК и ни ко 
ви ше. Ка сни је ће се ис по ста ви ти да су са мо де ло ви ДК из во ди ли ак тив на 
бор бе на деј ства пре ма је ди ни ца ма 28. ди ви зи је са огра ни че ним ци љем су-
жа ва ње ен кла ва и пре се ца ње ко му ни ка ци је Сре бре ни ца-Же па.

Ко ман дант 285. бри га де по зи вом на на ре ђе ње к-де 28. ди ви зи је бр.01-
127/95, 20.06. о пред у зи ма њу ме ра за ди вер зант ске ак ци је ка же да је од лу-
чио да фор ми ра 9 (де вет) ди вер зант ских гру па ко је је уба цио у по за ди ну 
не при ја те ља.98 За тим ис ти че да су гру пе сту пи ле у бор бу са је ди ни ца ма 
ВРС, да су им на не ле гу бит ке и да су има ле и соп стве них по ги ну лих и ра-
ње них. Деј ства из ен кла ва, ка ко ви ди мо, не пре ста ју. На про тив. То до дат-
но про во ци ра ВРС и ко нач но ће из ну ди ти уз вра ћа ње ра ди не у тра ли са ња 
та квих ак ци ја и за шти те соп стве ног људ ства, ци вил ног ста нов ни штва и 
те ри то ри је.

„1. Бор ци 28. ди ви зи је КоВ ло ци ра не у ен кла ва ма Сре бре ни ца и Же па, иако 
оп сјед ну ти ве ли ким про бле ми ма ве за ним за ис хра ну и оба ве зу чу ва ња л/о 
(ли ни ја од бра не, на по ме на ауто ра) сло бод не те ри то ри је ко ју др же од лу чи ли 
су да да ју што ве ћи до при нос А Р БиХ у бор би са агре со ром те су у ту свр-
ху по ја ча ли сво ју дје лат ност у ду би ни ПЗТ од стра не агре со ра. У овом из-
ви ђач ком пе ри о ду по стиг ну ти су сли је де ћи ре зул та ти…“: (За тим се на во ди 
ко ји су то ус пе си ко ји су по стиг ну ти, од но сно ко је гу бит ке су на не ли ВРС, 
на по ме на ауто ра.)

У тач ки 2. на во де да су, „у ци љу спри је ча ва ња не при ја тељ ских сна га 
да са под руч ја око Сре бре ни це и Же пе не упу ћу ју до дат не сна ге на Са ра-
јев ско ра ти ште, из ве де не су дви је ди вер зи је у бли зи ни Сре бре ни це и то: 23. 
06. 1995.го ди не у мје сту Осма че и 23. 06. 1995. го ди не у мје сту Би је ло Сти-
је ње код Ко прив на“ и на во де ко је су гу бит ке на не ли ВРС.

У тач ки 3. на во де да су у ци љу од вра ћа ња не при ја тељ ских сна га од 
Са ра јев ског ра ти шта и њи хо вог раз вла че ња пре ма Сре бре ни ци и Же пи да-
на 26. 06. 1995.го ди не „из ве ли ви ше успје шних ди вер зи ја у ду би ни ПЗТ под 
агре сор ском кон тро лом од 20–40 км на под руч ју оп шти на Хан Пи је сак и 
Вла се ни ца“ и на во де ло ка ли те те где су те ак ци је из ве де не и гу бит ке ко је су 
на не ли сна га ма ВРС.99

Са да је пот пу но ја сно због че га ен кла ве ни су де ми ли та ри зо ва не. То 
ни је би ло ни за оче ки ва ти. Ни је ко ман да А РБиХ хте ла да се од рек не ре-
спек та бил них сна га у по за ди ни не при ја те ља. Те сна ге су екви ва лент де-
сант ним је ди ниц ма, на за ви сно од то га што оне не ма ју бор бе ни кре ди би ли-
тет и моћ тих је ди ни ца. Уме сто то га има ју по тен ци јал ну енер ги ју прет ње 
ко ја је за про тив нич ког ко ман дан та не при хва тљи ва, па би за ње га то тре-
ба ло да бу де при о ри тет да се ре ши тог ри зи ка. Ов де укуп но на во де три 

98  285. бри га да, „Бор бе ни из вје штај број 08-21-244, од 20. 06. 95, K-ди 2.K и 28. ди-
ви зи је“, до ка зни пред мет D62.

99  „Опе ра тив ни из вје штај“ Ко ман де 28. ди ви зи је број 04-114/95 oд 30. 06. 1995. го ди-
не „По моћ бо ра ца Сре бре ни це и Же пе А РБиХ“, Одје ље њу за мо рал ко ман де 2.К А РБиХ, 
до ка зни пред мет P986.



74 Ратко П. Шкрбић: СРЕБРЕНИЧКА ПОДВАЛА

ак ци је и све гу бит ке ко је су на не ли ВРС. У овом из ве шта ју за кљу чу је се на 
сле де ћи на чин:

„4. Не при ја тељ је на кон ових из ве де них б/д (бор бе них деј ста ва, на по ме на 
ауто ра) по ја чао кон цен тра ци ју сво јих сна га око Сре бре ни це и Же пе, те са 
ових под руч ја пре стао да ша ље но ве сна ге у Са ра је во, а дио сна га из уну тра-
шњо сти до вео око Сре бре ни це и Же пе“.

Ве зи ва њем што ја чих сна га за се бе, а ово је пра ви при мер за то, 28. 
ди ви зи ја је по ма га ла Са ра је ву, а то и је сте био циљ са деј ства са глав ним 
сна га ма А РБиХ ко је су при о ри тет но вр ши ле де бло ка ду Са ра је ва. То што је 
ВРС по ја ча ла кон цен тра ци ју сна га око Сре бре ни це на кон свих про во ка ци ја 
и ди вер зант ских ак ци ја 28. ди ви зи је А РБиХ, ко ман ду 28. ди ви зи је не за ни-
ма мно го ни ти је уз не ми ра ва. Њој је ва жно да ве жу што ја че сна ге ВРС за 
се бе, ка ко би олак ша ли деј ства глав них сна га А РБиХ и на тај на чин да ли 
што ве ћи до при нос глав ној опе ра ци ји.

У скла ду са на ре ђе њем ГШ А Р БиХ, ко ман де 2. К, и ра ни је да тих упу та ма-
јо ру Чар да ко ви ћу, од стра не НШ Ко ман де ГША, за ве зи ва ње сна га агре со ра, 
ко ман да 28.дКоВ је, од ИД во до ва из 280, 281. и 284. Иблбр, ИД де се ти не из 
28.бб и јед не лах ке че те из 285. Иблбр, фор ми ра ла, при пре ми ла и упу ти ла 
ИДГ (ја чи не од по јед не де сти не до во да) на де вет раз ли чи тих мје ста – ре јо-
на са сли је де ћим објек ти ма и ци ље ви ма из вр ше ња за дат ка…100

За тим ис ти чу да су фор ми ра ли де вет ИДГ (из ви ђач ко-ди вер зант ских 
гру па, на по ме на ауто ра) и ме ста уба ци ва ња са пре ци зним за да ци ма сва кој 
од њих. Од ре ђен је и за јед нич ки циљ и на ре ђе но де ло ва ње у исто вре ме на 
што ве ћој по вр ши ни ра ди раз вла че ња не при ја тељ ских сна га. За тим из но се 
гу бит ке ко је су на не ли ВРС-чет ни ци ма: од деј ства по ме ну тих ДИГ по би је-
но је око 40 чет ни ка, ви ше де се ти на ра ње но, за ро бље на зна чај на ко ли чи на 
п/н (је дан ПМ М-53, 6 АП, 1 ка ра бин, 2 ра дио ста ни це, 5.000 ме та ка и дру га 
вој нич ка опре ма). На да ље ис ти чу да су за ро би ли јед ног срп ског бор ца и 
на во де ње го во име и пре зи ме.

„Ко ман да 2. К А РБиХ је до ста ви ла пи сме ну по хва лу је ди ни ца ма 28.дКоВ, 
за по стиг ну те успје хе, а пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња об ја ви ла да 
је то учи ни ла ИД је ди ни ца 24.ди ви зи је, ка ко не би агре сор и УН не га тив но 
дје ло вао пре ма ен кла ва ма Сре бре ни ца и Же па.“

Кра јем ју на 1995. го ди не, у ко ман ди 2.К А РБиХ су про це ни ли да би 
на ста вак ма сов них ди вер зант ских ак ци ја пре ма је ди ни ца ма ВРС и срп ском 
ста нов ни штву мо гао иза зва ти ре ак ци ју ВРС, јер ни они ни би ло ко ја дру га 
вој ска то не би то ле ри са ли. Сто га је ко ман да 2.К А РБиХ упу ти ла на ре ђе ње 
ко ман ди 28. ди ви зи је101 с ци љем огра ни ча ва ња да љих ак ци ја и при пре ме за 
од брам бе на деј ства.

100 „Ван ред ни из вје штај К-де 2.К А РБиХ број 02/1-604/112 од 30. 06. 1995. го ди не 
ГШ-у А РБиХ. 

101 Ко ман да 2.К А РБиХ; На ре ђе ње ко ман ди 28. ди ви зи је „Огра ни ча ва ње да љих ак-
ци ја и при пре ме за од брам бе на деј ства“, број Три бу на ла 01837651.
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То на ре ђе ње до ка зу је да су је ди ни це 28. ди ви зи је А РБиХ до та да у 
пот пу но сти из вр ши ле по ста вље не за дат ке од стра не прет по ста вље них и 
да је пре ста ла по тре ба за са деј ством са је ди ни ца ма ко је су из во ди ле глав ну 
опе ра ци ју. А глав на опе ра ци ја, „де бло ка да Са ра је ва“, ни је ни ус пе ла. ВРС је 
на про сто раз би ла сна ге А РБиХ ко је су от по че ле ве ли ку про лећ ну офан зи-
ву чи ји глав ни циљ је био де бло ка да Са ра је ва. С то га на ре ђу ју ко ман ди 28. 
ди ви зи је при пре ме за пре ла зак на од брам бе на деј ства, што је ло гич но јер 
зна ју да су до вољ но ис про во ци ра ли ВРС да ова не мо же ви ше то ле ри са ти 
ак ци је 28. ди ви зи је те да ће, ну жно, уз вра ти ти удар ра ди не у тра ли са ња је-
ди ни ца 28. ди ви зи је и сла ма ња њи хо ве бор бе не мо ћи за ду жи пе ри од.

2.3.5. Бор бе на деј ства и до га ђа ји у ју лу 1995. го ди не

У прет ход ним по гла вљи ма са гле да ли смо бор бе на де ло ва ња 28. ди ви-
зи је А РБиХ из ен кла ва од 1993. го ди не до ју ла 1995. го ди не. Да су ен кла ве 
би ле де ми ли та ри зо ва не из о ста ла би бор бе на деј ства и не би до шло до зна-
чај ни јих су ко ба са ВРС или се ти су ко би не би ни до го ди ли. Са гле да ли смо 
и учин ке тих де ло ва ња и уве ри ли се да су је ди ни це 28. ди ви зи је А РБиХ, 
осим ци ље ва ВРС, на па да ле и се ла у ко ји ма ни је би ло је ди ни ца ВРС и спа-
љи ва ли их и уби ја ли ци ви ле. Све је то по ја ча ва ло на пе тост у ВРС, а ка да 
се то ме до да и ста ње у РСК и у за пад ном де лу РС, си ту а ци ја за ВРС је би ла 
до ста ком пли ко ва на и зах те ва ла је од ре ђи ва ње но вих при о ри те та на стра-
те гиј ском ни воу. Да би се стра те гиј ски при о ри те ти мо гли уоп ште ре ша ва ти 
би ло је ну жно ре ши ти про бле ме на так тич ком ни воу ко ји су на стра те гиј-
ски има ли зна тан ути цај. Је дан од так тич ких про бле ма ко ји је зах те вао бр зо 
ре ше ње би ла је и си ту а ци ја у ве зи са на па ди ма 28. ди ви и зи је А РБиХ на је-
ди ни це ДК, чи ме је ис по ље на прет ња да би деј ства је ди ни ца 28. ди ви зи је А 
РБиХ у ко ор ди на ци ји са оста лим је ди ни ца ма 2.К А РБиХ и су сед ним је ди-
ни ца ма са фрон та, мо гла до ве сти до спа ја ња те ри то ри ја ен кла ва са остат-
ком те ри то ри ја под кон тро лом А РБиХ. На тај на чин би те ри то ри ја РС би ла 
пре се ча на и раз дво је на на ис точ ни и за пад ни део, што би РС до ве ло у стра-
те гиј ски не по вољ ну си ту а ци ју. Та кво ста ње за РС је би ло не при хва тљи во. 
За да так ВРС је био да то оне мо гу ћи и да не у тра ли ше и спре чи деј ства 28. 
ди ви зи је А РБиХ у на ред ном пе ри о ду.

Ре ак ци ју ВРС на деј ства 28. ди ви зи је А РБИХ из за шти ће них зо на 
оче ки ва ли су и у УН. У Из ве шта ју ГС од 16. мар та 1994. го ди не из ра же не 
су од ре ђе не ре зер ве у по гле ду за шти ће них зо на. У ње му је Ге не рал ни се-
кре тар из ра зио за бри ну тост због то га што А РБиХ ЗЗ ко ри сти „као ме ста 
на ко ји ма ње ни вој ни ци мо гу да се од ма ра ју, об у ча ва ју и опре ма ју, као и да 
отва ра ју ва тру на срп ске по ло жа је, иза зи ва ју ћи ти ме срп ску од ма зду.“ (Па-
ра граф 128 Из ве шта ја ГС)

Ре ак ци ја је оче ки ва на јер је, на про сто, вој нич ки ло гич на. Са вој ног 
ста но ви шта, не при хва тљи во је тр пи ти ва тру и на па де не при ја те ља, гу бит-
ке ме ђу сво јим бор ци ма и код на ро да и гу би так те ри то ри ја. Зах те ви за дат ка 
ВРС, пре све га ДК и зах те ви без бед но сти соп стве ног људ ства, на ро да и 
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те ри то ри је, оба ве зи ва ли су ко ман де ВРС на свим ни во и ма да не у тра ли-
шу деј ства не при ја те ља и обез бе де пу ну без бед ност људ ства и те ри то ри је. 
Ци ти ра ни зах те ви пре суд но ути чу и на ко ли чи ну си ле ко ја ће се упо тре-
би ти. Ово је ујед но и од го вор на чест по јам „пре ко мер на упо тре ба си ле“ 
ко ји нај че шће ко ри сте по ли ти ча ри ка да им од го ва ра да не ко га оп ту же. На 
бо ји шту не по сто ји „пре ко мер на упо тре ба си ле“, не ма ми ло сти ни ти сен-
ти мен тал но сти. По сто ји за да так и на ме ра ко ман дан та. Зах те ви за дат ка и 
без бед ност људ ства ко је из вр ша ва за да так од ре ђу ју ко ли чи ну си ле ко ја ће 
би ти упо тре бље на. О то ме је над ле жан од лу чи ти са мо ко ман дант је ди ни це 
и ни ко ви ше.

„3. Ус по ста вља њем „за шти ће них зо на“ од стра не Са вје та без бјед но сти УН-
а, ли ни је вој них су ко ба око Сре бре ни це су се ста би ли зо ва ле. Али ус пр кос 
при су ству ми ров них сна га УН-а, на ста вље не су ак тив но сти на о ру жа них 
вој них је ди ни ца бо сан ских Му сли ма на уну тар сре бре нич ке ен кла ве, што је 
при мо ра ло ВРС да одр жа ва од брам бе ну ли ни ју на су прот гра ни це „за шти-
ће не зо не“.102

И Ба тлер, вој ни ве штак ту жи ла штва, зна да су у ен кла ва ма по сто ја ле 
на о ру жа не вој не је ди ни це А РБиХ и да су из ен кла ва из во ди ле бор бе не ак-
тив но сти. Што је још ва жни је, Ба тлер зна и да су те ак тив но сти при мо ра ле 
ВРС да одр жа ва од брам бе ну ли ни ју на су прот гра ни це ЗЗ. У усло ви ма ка да 
је ди ни це 28. ди ви зи је А РБиХ по диг ну ин тен зи тет бор бе них деј ста ва ни је 
до вољ но одр жа ва ти од брам бе ну ли ни ју. Др жа њем од брам бе не ли ни је ни је 
мо гу ће не у тра ли са ти деј ства не при ја те ља. Нео п ход но је пред у зи ма ти ефи-
ка сни је ме то де и ви до ве бор бе них деј ста ва ра ди не у тра ли са ња не при ја те-
ља и ње го вог уни ште ња. Не у тра ли са ње и уни ште ње не при ја те ља је услов 
да му се спре че бу ду ћа бор бе на де ло ва ња и ути цај на про тив ни ка. То се 
по сти же офан зив ним деј стви ма.

У про ле ће 1993. го ди не ВРС је, ра ди спре ча ва ња на па да из ен кла ве 
Сре бре ни ца и гу би та ка у соп стве ним ре до ви ма, као и ра ди ши ре ња ен кла ве 
на ра чун те ри то ри ја под кон тро лом ВРС, из ве ла кон тра о фан зи ву и по ти-
сну ла сна ге А РБиХ, угро жа ва ју ћи и сам град Сре бре ни цу. Ова ле ги тим на 
ак ци ја ВРС је и до ве ла до усва ја ња ре зо лу ци ја СБ УН и про гла ше ња Сре-
бре ни це ЗЗ. Али на па ди из, са да, за шти ће не зо не су на ста вље ни па је ВРС 
об но ви ла ак тив на бор бе на деј ства на је ди ни це А РБиХ ко је су бра ни ле ли-
ни ју су ко ба око ЗЗ.

„Ко ман дант УН ПРО ФОР-а је за сту пао гле ди ште да срп ски на пад на сна ге 
бо сан ске вла де ко је бра не ли ни ју су ко ба око за шти ће не зо не не мо же, пре ма 
кри те ри ји ма За штит них сна га, да за до во љи де фи ни ци ју на па да на за шти ће-
ну зо ну.“ (Па ра граф 130. Из ве шта ја ГС)

С то га је у пр вој по ло ви ни апри ла 93. го ди не ко ман дант УН ПРО-
ФОР-а, ге не рал Смит, ор га ни зо вао низ са ста на ка, али они ни су до ве ли ни 
до ка квог спо ра зу ма.

102 Р.Ба тлер, Ис каз.
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„На кра ју овог ни за са ста на ка ја сам до шао до за кључ ка да су бо сан ски Ср-
би за кљу чи ли да су да ље бор бе не из бје жне и да мо ра ју до ћи до не ке вр сте 
рје ше ња у то ку те го ди не. Ис точ не ен кла ве су би ле су ви ше ја ке и Ар ми ја 
БиХ уну тар њих пред ста вља ла је ја сну при јет њу, по себ но јер је ВБС (Вој ска 
бо сан ских Ср ба, при мед ба ауто ра) осје ћа ла да има из гле да да се су о чи са на-
па ди ма на ви ше фрон то ва…“103

Не ма сум ње да ге не рал Смит вој нич ки озбиљ но за кљу чу је да су ен-
кла ве, од но сно му сли ман ска вој ска у њи ма, су ви ше ја ке и да су пред ста-
вље ле озбиљ ну прет њу. Са ста ја ли шта вој не док три не по сто ја ње та квих 
сна га у по зи ци ји на ко јој се на ла зи ла 28. ди ви зи ја је не при хва тљи во за ВРС 
и то је пред ста вља ло опе ра тив ни про блем ко ји ко ман дант мо ра хит но да 
ре ши. Са зна ње да иза ле ђа има ја ке сна ге не при ја те ља сва ком ко ман дан ту 
до но си ве ли ку гла во бо љу и на ме ће му оба ве зу да тај про блем при о ри тет но 
ре ша ва. То је слич на или нај слич ни ја си ту а ци ја као ка да са зна те да вам је 
не приј тељ у по за ди ну уба цио ја ке де сант не сна ге са ко ји ма он на сто ји да 
бр зо по стиг не успех и до стиг не циљ.

У на став ку ове из ја ве ге не рал Смит ис ти че да се си ту а ци ја по гор ша-
ва ла (вре мен ски пе ри од о ко ме го во ри мо је март 1995), да је А РБиХ по кре-
ну ла офан зи ву на два прав ца, да је бр зо до жи ве ла углав ном не у спех. За тим 
ис ти че да је, на кон са стан ка са ге не ра лом Де ли ћем, схва тио да се си ту а ци ја 
у БиХ и да ље по гор ша ва, а да су ис точ не ен кла ве и да ље ло ги стич ки сти-
сну те, па је он од лу чио да их снаб де ва на нов на чин о че му је би ло ре чи. Не-
ма сум ње да су Му сли ма ни при пре ма ли ве ли ку про лећ ну офан зи ву на ВРС 
и РС и да су им сна ге у ен кла ва ма би ле ско ро јед на ко зна чај не као и оне 
ко је ће на па да ти са фрон та. Са тим сна га ма је тре ба ло из вр ши ти ко ор ди на-
ци ју и син хро ни за ци ју бор бе них деј ста ва. То је, са аспек та вој не док три не, 
не при хва тљи ва по зи ци ја и сна ге у ен кла ва ма је тре ба ло што пре ре ши ти 
или де ми ли та ри за ци јом ен кла ва, што се ни је мо гло оства ри ти, јер су сна ге 
УН упор но твр ди ле да не ма ју ман дат упо тре бе си ле при ли ком од у зи ма ња 
на о ру жа ња ни ти су, ка ко са ми ка жу, ло кал не сна ге би ле ко о пе ра тив не на 
том по слу, ни ти је А РБиХ хте ла из вр ши ти де ми ли та ри за ци ју, у шта смо 
се већ уве ри ли. По што про блем ни је ре шен де ми ли та ри за ци јом, са вој ног 
аспек та, те сна ге је би ло ну жно уни шти ти, на би ло ко ји ле гал ни вој нич ки 
на чин, од ствар ног фи зич ког уни ште ња до ста вља ња у по зи ци ју да не мо-
гу ис по љи ти ефек тив на деј ства или их јед но став но по ра зи ти и до ве сти до 
уни ште ња. Тре ба ло је, да кле, уни шти ти њи хо ву бор бе ну моћ.

„Ар ми ја БиХ је 16. ју на по че ла ду го на ја вљи ва ни на пад да би се раз би ла бло-
ка да Са ра је ва. Они су има ли не ке по чет не успје хе али су вр ло бр зо од би је ни 
уз те шке жр тве, те се на пад по сте пе но ис цр пио. Овај не у спјех и не у спјех ко-
ји су сма тра ли УН-овим во ди ли су све сна жни јем ста ву у вла ди да они же ле 
да УН или по но во пре го ва ра о свом уго во ру (ман да ту) и прак тич но се ста ви 
103 Ге не рал Смит, Из ја ва стра на 9, број Три бу на ла 00848867
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на стра ну Бо са на ца или да иде. На УН ПРО ФОР се гле да ло као на смет њу 
ва зду шним на па ди ма и уки да њу ем бар га на оруж је“.104

Ко нач но има мо по твр ду да су оба ве штај ни из во ри ВРС рас по ла га ли 
ре ле вант ним ин фор ма ци ја ма на осно ву ко јих је ГШ ВРС пра вил но про це-
нио си ту а ци ју и за кљу чио да Му сли ма ни спре ма ју ве ли ку про лећ ну офан-
зи ву на ВРС и РС на ви ше пра ва ца. То са зна ње на мет ну ло је ВРС, у још 
оштри јем об ли ку, за да так да про блем у ве зи 28. ди ви зи је А РБиХ при о ри-
тет но ре ши и ели ми ни ше њен ути цај и до при нос оче ки ва ној офан зи ви А 
РБиХ, а ВРС омо гу ћи ства ра ње сло бод них сна га за упо тре бу на дру гим, 
зна чај ни јим, прав ци ма и бо ји шти ма.

„Ја сам у окви ру сво је те зе пред ви дио да ће Ср би не у тра ли зо ва ти ове ен кла-
ве ка ко би ели ми ни са ли по тре бу да та мо рас по ре ђу ју тру пе ВБС-а (Вој ске 
бо сан ских Ср ба, на по ме на ауто ра). Кон во ји су ре дов но од би ја ни. Та ко ђе су 
обо ре на два бо сан ска хе ли коп те ра од ко јих је је дан ле тио за Го ра жде, а дру-
ги за Сре бре ни цу. По ми слио сам сам: ’Шта бих ја ура дио да сам на Мла ди-
ће вом мје сту?’ Шта бих ура дио да про мје ним рав но те жу сна га у ко рист 
Ср ба? При ти снуо бих те ен кла ве, учи нио бих их не ва жни ма, из глад њео 
бих их.“105

Не тре ба сум ња ти у то да су раз ми шља ња ге не ра ла Сми та о то ме шта 
пред ви ђа и шта би он учи нио у пот пу но сти у скла ду са ста во ви ма вој не 
док три не и да у пот пу но сти од го ва ра ју прет ход ном об ја шње њу. Ра ди се о 
вој ном про фе си о нал цу, ге не ра лу углед не ар ми је и др жа ве, ис ку сном уче-
сни ку ве ли ког бро ја ми си ја ши ром све та. Дру ги део од лом ка из ње го ве из-
ја ве још очи глед ни је од сли ка ва ста во ве вој не док три не о упо тре би ОС и 
на чи ну ре ша ва ња вој них бор бе них про бле ма. Ето, и оп са де су ме то де ко-
је пред ви ђа вој на док три на, а и из глад њи ва ње, што под ра зу ме ва, из ме ђу 
оста лог, и да се спре чи ло ги стич ка по др шка је ди ни ца ма про тив ни ка. (Из-
глад њи ва ње по мо ћу по мор ске бло ка де, та да шњег про тив ни ка Не мач ке, да 
би се при мо ра ла на пре да ју, би ло је су шти на рат не стра те ги је Ве ли ке Бри-
та ни је за вре ме Пр вог свет ског ра та.) У овом слу ча ју по јам из глад њи ва ње 
не тре ба схва та ти бу квал но и он се не од но си са мо на хра ну, већ и на на о ру-
жа ње, му ни ци ју, по гон ско го ри во и дру гу вој ну опре му, по себ но опре му за 
ве зе и ко му ни ка ци је или за ко ман до ва ње и упра вља ње. Ни је ве ро ват но да 
ге не рал раз ми шља ван окви ра вој не док три не ко ју нај бо ље по зна је.

Кон ти ну и ра ни на па ди му сли ман ских бо ра ца на ци ље ве бо сан ских Ср ба око 
ен кла ве су по ја ча ли на пе тост око Сре бре ни це и исти су би ли ис ко ри ште ни 
од стра не бо сан ских Ср ба као оправ да ње за њи хов на пад на ен кла ву.106

Кон ти ну и ра ни на па ди Му сли ма на из за шти ће не зо не на ци ље ве Ср ба 
око ен кла ве и бр зо вра ћа ње и скла ња ње у за шти ће ну зо ну на кон тих на па-
да, су по ја ча ва ли на пе тост око Сре бре ни це и има ли за по сле ди цу вој не ак-

104 Ге не рал Смит, Из ја ва стра на 16, број Три бу на ла 00848867.
105 Ге не рал Смит, Из ја ва стра на 4, број Три бу на ла 03400948.
106 Де бри финг, Пи смо стра на 10.
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ци је ВРС, од но сно је ди ни ца Дрин ског кор пу са. Те ак ци је су, пре све га, би ле 
усме ре не на без бед ност и за шти ту сво јих бо ра ца и ста нов ни штва, а као 
што смо се на пред уве ри ли опе ра ци је ВРС су би ле при ла го ђе не одр жа ва њу 
ста тус квоа и пру жа њу за шти те срп ском ста нов ни штву. Деј ства је ди ни ца 
28. ди ви зи је А РБиХ ни су срп ској стра ни по слу жи ла „као оправ да ње“. Она 
су би ла раз лог за ак ци је ВРС пре ма 28. ди ви зи ји. Деј ства 28. ди ви зи је из за-
шти ће них зо на из ну ди ла су код ВРС при ме ну дру га чи јих ме то да бор бе ног 
де ло ва ња од пу ког др жа ња и обез бе ђи ва ња ли ни је до ди ра. Ко ман да ДК је 
би ла при ну ђе на на ак тив ни ју од бра ну ко ја под ра зу ме ва, осим кла сич них 
од брам бе них деј ста ва, и ак тив ну од бра ну из во ђе њем ни за ак тив них бор-
бе них деј ста ва.

Та ко ђе, пре ма „Де бри фин гу“ хо ланд ског ба та љо на у Сре бре ни ци,
„вој ни за да так Хо ланд ског ба та љо на је био очу ва ње ста ту са кво, као ре зул-
тат при су ства Ује ди ње них на ци ја. Вој ска Ре пу бли ке Срп ске је тре ба ло да 
бу де од вра ће на од по кре та ња офан зив них деј ста ва на ен кла ву, а Ар ми ја Бо-
сне и Хер це го ви не је тре ба ло да ре спек ту је де ми ли та ри зо ва ни ста тус ен кла-
ве и не вр ши на па де из њих пре ма срп ским сна га ма и се ли ма око ен кла ве“.107

Ка ко А РБиХ ни је ре спек то ва ла де ми ли та ри зо ва ни ста тус ен кла ва и 
вр ши ла је на па де из њих по срп ским сна га ма и се ли ма око њих, то је ВРС 
би ла при ну ђе на спре чи ти бу ду ће слич не ак ци је не при ја те ља. Са аспек та 
вој не про фе си је и вој не док три не то ни је спор но.

Ка да су на па ди и ди вер зант ске ак ци је му сли ман ских је ди ни ца из ен-
кла ве на по ло жа је је ди ни ца Дрин ског кор пу са ВРС и ци вил но ста нов ни-
штво у ду би ни те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске уче ста ли и по ста ли не под но-
шљи ви и не при хва тљи ви за ВРС, ко ман да Дрин ског кор пу са је од лу чи ла 
да те на па де ко нач но не у тра ли ше, да за шти ће не зо не фи зич ки раз дво ји и 
да их су зи ра ди спре ча ва ња ко ор ди ни ра ју ћих деј ста ва је ди ни ца А РБиХ. 
У том сми слу ко ман да ДК је и из да ла од ре ђе не за дат ке пот чи ње ним је-
ди ни ца ма. Као ре зул тат од лу ке ко ман де Дрин ског кор пу са ин тен зи ви ра на 
су ак тив на бор бе на деј ства де ла је ди ни ца кор пу са пре ма је ди ни ца ма 28. 
ди ви зи је А РБиХ са на ме ром да се 285. бри га ди Же па оне мо гу ћи фи зич ки 
кон такт са остат ком 28. ди ви зи је, да се, на тај на чин, раз дво је ен кла ве Сре-
бре ни ца и Же па и да се ве же што ве ћи број је ди ни ца 28. ди ви зи је А РБиХ 
за се бе и на тај на чин спре чи ко ор ди на ци ја и син хро ни за ци ја бор бе них деј-
ста ва му сли ман ских је ди ни ца са фрон та и је ди ни ца у ен кла ва ма и осла би 
оп шта му сли ман ска про лећ на офан зи ва на сна ге ВРС и Ре пу бли ку Срп ску, 
по себ но на де ло ви ма ра ти шта око Са ра је ва и пре ма ис точ ним ен кла ва ма, 
као и на за па ду Ре пу бли ке Срп ске. За от по чи ња ње ак тив них бор бе них деј-
ста ва пре ма 28. ди ви зи ји А РБиХ, ко ман да ДК је из да ла „За по вест за ак тив-
на бор бе на деј ства Оп.Бр.1“.108

107  Де бри финг, па ра граф 2.30.
108 За по вест за ак тив на бор бе на деј ства Оп.бр.1, стр.пов.бр 04/156-2 од 02. 07. 1995. 

„Кри ва ја-95“, до ка зни пред мет P1202.
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Не ко ли ко ва жних за па жа ња у ве зи са овом за по ве шћу. Пр во: за по-
вест ни је до ста вље на свим пот чи ње ним је ди ни ца ма из че га је раз бо ри то 
за кљу чи ти да ни је био де фи ни сан ра ди кал ни циљ, већ огра ни че ни; дру го: 
ко ман дант кор пу са у па ра гра фу 2. за по ве сти ка же да, на осно ву Ди рек ти ва 
Оп.бр.7 ВК109 и Оп.бр.7/1 ГШ ВРС92)110, ко ман да ДК има за да так да сло-
бод ним сна га ма из во ди офан зив на деј ства, а у ду би ни зо не ДК да што пре 
раз дво ји ен кла ве Сре бре ни ца и Же па и су зи их на град ско под руч је; тре-
ће: ни шта од из не тог ни је тач но. У ди рек ти ва ма на ко ја се ко ман дант ДК 
по зи ва кор пу су су до де ље ни за да ци за ак тив на и де мон стра тив на бор бе на 
деј ства и за од бра ну, а не за офан зив на бор бе на деј ства. Осим то га ДК ни је 
до био за да так да су зи ен кла ве на град ско под руч је, већ да их што пре раз-
дво ји. За да так за из во ђе ње офан зив них деј ста ва ДК је до био са мо у слу ча ју 
да УН ПРО ФОР на пу сти под руч је ен кла ва и то на прав цу ка Ту зли. То ли ко 
о За по ве сти „Кри ва ја-95“. Нај зад, че твр то: из во ди се за кљу чак да је ко ман-
да ДК са мо и ни ци ја тив но, на осно ву са зна ња о ста њу 28. ди ви зи је А РБиХ 
и бор бе них мо гућ но сти соп стве них сна га, до не ла од лу ку и од ре ди ла циљ 
деј ства у од но су на 28. ди ви зи ју А РБиХ. У ди рек ти ва ма и у овој за по ве сти 
ниг де ни је де фи ни сан циљ и за да так за у зи ма ње ен кла ва.

У пр вом де лу Бор бе ног из ве шта ја ко ман де 28. ди ви зи је111 до ми нант но 
ме сто за у зи ма ју по да ци о агре со ру, ка ко они на зи ва ју ВРС. На кра ју ко ман-
да ди ви зи је за кљу чу је:

„Пред по ста вља мо да је овим во зи ли ма до ве же на ре гу лар на вој ска или агре-
сор вр ши кон цен тра ци ју сна га за офан зив на б/д са вје ро ват ном на мје ром да 
пре сје че ко му ни ка ци је из ме ђу за шти ће них зо на Сре бре ни це и Же пе. НА ШЕ 
СНА ГЕ: Ста ње без про мје на у од но су на пред ход ни из вје штај. На сна зи су и 
да ље мје ре по себ ног опре за а ли ни је од бра не су оја ча не до дат ним сна га ма“.

Та ко за кљу чу ју вој ни ама те ри и не зна ли це. У вој ној те о ри ји и прак си 
мно го је ва жни је рав на ти се пре ма мо гућ но сти ма не при ја те ља, не го гу би-
ти вре ме на на га ђа ње о ње го вим на ме ра ма. Та ко и ко ман да 28. ди ви зи је А 
РБиХ те жи шно це ни о на ме ра ма ВРС, а не о мо гућ но сти ма је ди ни ца ко је 
се кон цен три шу. То је због то га што су оче ки ва ли да ће од бра ну ен кла ве 
вр ши ти УН ПРО ФОР. Све јед но, ко ман да ди ви зи је је очи глед но упо зна та са 
на ме ром ДК да ра се че 28. ди ви зи ју са ци љем да раз дво је ним је ди ни ца ма 
(285. Иблбр од остат ка ди ви зи је) оне мо гу ћи њи хо во ме ђу соб но ко му ни ци-
ра ње и ко ор ди на ци ју деј ста ва. У том сми слу у за по ве сти „Кри ва ја-95“ у 
па ра гра фу 4. у од лу ци на ме ра је и де фи ни са на.

Као да тум зва нич ног ста вља ња у опе ра тив ну функ ци ју за по ве сти 
„Кри ва ја-95“ сма тра се 6. ју ли 1995. го ди не, а за у зи ма ње Сре бре ни це је из-
вр ше но 11. ју ла 1995. го ди не. Про сеч ном про фе си о нал ном офи ци ру чи ни 

109 Ди рек ти ва Оп.бр. 7 Вр хов не ко ман де Ре пу бли ке Срп ске, до ка зни пред мет P1214.
110 Ди рек ти ва Оп.бр. 7/1 ГШ ВРС, број Три бу на ла 00868778.
111 Ко ман да 28. ди ви зи је, Бор бе ни из вје штај Стр.пов.бр. 01-161/95, 05. 07. 1995.го ди не, 

Ко ман ди 2.К АР БиХ број Три бу на ла 00342185.
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се не ве ро ват ним да по моћ не сна ге Дрин ског кор пу са ВРС, ко је су до би ле 
за да так да из во де ак тив на бор бе на деј ства, мо гу за та ко крат ко вре ме сло-
ми ти от пор не при ја те ља, раз би ти 28. ди ви зи ју и раз дво ји ти ен кла ве Сре-
бре ни цу и Же пу и за у зе ти и сам град Сре бре ни цу. По го то во ако се има 
у ви ду то по граф ска струк ту ра и ка рак те ри сти ке зе мљи шта око енк кла ва, 
што је уз до бру ор га ни за ци ју од бра не, упор ност и по жр тво ва ње пру жа ло 
усло ве за ду го трај ну и успе шну од бра ну ен кла ве.

Ко ман да 28. ди ви зи је из ве шта ва о на па ду ВРС у ре јо ну Ја вор, З.Ја дар, 
Ја се но ва, Ко стур и на зо ну 281 ИБлбр.112 Ко ман дант ди ви зи је из ве шта ва да 
је тра жио хи тан са ста нак са ко ман дом УН ПРО ФОР-а у Сре бре ни ци, али да 
су они од би ли до ћи, јер им је на ре ђе но да не на пу шта ју сво је по зи ци је. Ова 
ин фор ма ци ја нас упу ћу је на за клу чак да је ко ман да 28. ди ви зи је би ла уве-
ре на да ће УН ПРО ФОР бра ни ти ен кла ву. А у бор бе ном из ве шта ју Стр. пов. 
бр: 01-165/95 од 07. 07. 1995.го ди не113 из ве шта ва ју да се и да ље во де бор бе, 
ис ти чу да се осно ва но пла ше да би ста нов ни штво због те шке ху ма ни тар не 
си ту а ци је мо гло да се по кре не и кре не ка Ту зли, што би он да би ла ка та-
стро фа, јер то они ви ше не би мо гли кон тро ли са ти и мо ле др жав не ор га не 
да, у том сми слу, пре ду зму све што је у њи хо вој мо ћи. Осим то га мо ле да се 
из на ђе на чин за до тур бор бе них МТС ка ко би на ста ви ли во ђе ње бор бе них 
деј ста ва.

У пр вом де лу бор бе ног из ве шта ја од 06. 07. 95. го ди не114 ко ман дант 
ди ви зи је ин фор ми ше прет по ста вље ну ко ман ду о ак тив но сти ма агре со ра. 
Те ин фор ма ци је ја сно упу ћу ју на за кљу чак да су сна ге ВРС на че лу са ДК 
или те жи шно је ди ни це ДК пред у зе ле ак тив на бор бе на деј ства пре ма је-
ди ни ца ма 28. ди ви зи је А РБиХ ка ко би те је ди ни це де фи ни тив но учи ни-
ли не е фи ка сним и не е фек тив ним. Ко нач но то је ле гит мна вој на опе ра ци ја 
ВРС да не при ја те ља учи ни не е фи ка сним не е фек тив ним, од но сно да га, по 
мо гућ но сти, на дру ги на чин уни шти. У ору жа ном су ко бу то је сте основ ни 
циљ оби ју за ра ће них стра на, уни ште ње оне дру ге. У тач ки 2. овог из ве-
шта ја ис ти че се да су због деј ства агре со ра уве ли ста ње пу не бор бе не го-
то во сти, да су од би ли два пе ша диј ска на па да и да су има ли по ги ну лих и 
по вре ђе них бо ра ца. Та ко ђе ис ти чу да је би ло жр та ва и ме ђу ци ви ли ма од 
ар ти ље риј ске ва тре. У тач ки 3. ко ман дант ди ви зи је ис ти че да је по но во по-
ку шао раз го ва ра ти са пред став ни ком хо ланд ског ба та љо на, да је то оства-
рио са мо сред стви ма ве зе и да је зах те вао од ко ман де ба та љо на да уз вра те 
ва тру на срп ске сна ге и ко нач но раз о ча ра но за кљу чу је да је до био од го вор 
да ће ба та љон то учи ни ти са мо ка да ко ман да ба та љо на од лу чи, на осно ву 
соп стве не про це не.

112 Ко ман да 28. ди ви зи је, Ван ред ни из вје штај Стр.пов.бр. 11 -31/95 од 06. 07. 1995. год. 
до ста вља Ко ман ди 2.К А РБиХ, број Три бу на ла 00342197.

113 Ко ман да 28. ди ви зи је, Бор бе ни из вје штај Стр.пов.бр. 01-165/95 од 07. 07. 1995. 
го ди не.

114 Ко ман да 28. ди ви зи је, Бор бе ни из вје штај број 01-163/95 од 06. 07. 1995. у 17.00 ча-
со ва, Ко ман ди 2.К А РБиХ. 
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На но во и по ко зна ко ји пут се уве ра ва мо да су Му сли ма ни у Сре бре-
ни ци, као уоста лом и у дру гим ен кла ва ма, оче ки ва ли да ће им сна ге УН 
пру жа ти по моћ у ви ду уче шћа у бор бе ним деј стви ма про тив ВРС за јед но са 
њи ма. У јед ном мо мен ту де ло ви хо ланд ског ба та љо на су по ку ша ли пру жи-
ти по моћ 28. ди ви зи ји А РБиХ, по ку ша ва ју ћи ва тром са сво јих по ло жа ја да 
уз вра те на је ди ни це ДК ко је су на па да ле, али су се ја ко раз о ча ра ли. На и ме, 
де си ло се да су их Му сли ма ни јед но став но на пу сти ли и оста ви ли са ме по-
вла че ћи се ка гра ду и да ље ка се ли ма Шу шња ри и Ја гли ћи спре ма ју ћи се за 
на ја вљи ва но на пу шта ње ен кла ве и про бој ди ви зи је ка Ту зли. Та ко су сна ге 
УН уву че не у су коб са ВРС и оста вља не да се са ме бо ре што ни њи ма ни је 
би ло ла ко, јер ни су, на осно ву ман да та ко ји им је дат ре зо лу ци јом, има ле 
те шко на о ру жа ње, по го то во не оно за по др шку, па су се на шли у де ли кат ној 
си ту а ци ји из ко је се тре ба ло из ву ћи. Ово је до бар при мер ко ји по ка зу је да 
је ула зна стра те ги ја ве о ма јед но став на, или јед но став ни ја, од из ла зне. Ла ко 
је ући бор бу, али је ве о ма те шко из ње иза ћи.

У већ ци ти ра ној из ја ви на са слу ша њу 11. 11. 2002. год на стра ни 20. 
ма јор Фран кен, за ме ник ко ман дан та хо ланд ског ба та љо на, из но си та кву 
си ту а ци ју. По ну дио је на чел ни ку шта ба 28. ди ви зи је да за јед но бра не јед но 
ОМ. Ево ре ле вант ног де ла те из ја ве.

Вер гер-Му де: То ни је би ло до зво ље но под тим ман да том.

Фран кен: Не, јер чим по чи ње те ко ор ди ни ра ти, ни сте ви ше не у трал ни. Имао 
сам за и ста чу дан раз го вор с на чел ни ком шта ба 28. ди ви зи је. Ре кли смо да 
сма тра мо да ће је дан по сма трач ки по ло жај би ти на пад нут. Пи тао нас је шта 
ће мо учи ни ти ако се та ко до го ди? Од го во ри ли смо да би смо на рав но оста ли 
на по ло жа ју и да би смо се очи то по ку ша ли од бра ни ти. Осим то га, ре кли смо 
да би то би ло пот пу но бе сми сле но ако нас мо гу про ћи и с ли је ве и с де сне 
стра не. Он да сам ре као: „За ми сли те са мо да сте с на ше ли је ве и де сне стра-
не, та да нас не би мо гли за о би ћи и за др жа ли би смо ли ни ју.“ За тим сам до дао 
да на рав но то не би би ла ко ор ди ни са на од бра на, већ слу чај ност да смо се 
та мо на шли за јед но, што је он сма трао вр ло сми је шним. Нас дво ји ца смо се 
до бро на сми ја ли, али је би ло ја сно шта обо ји ца ми сли мо.

У бор бе ном из ве шта ју115 од 07. 07. 95. го ди не ко ман да 28. ди ви зи је о 
агре со ру на во ди све по зна те по дат ке из че га се ја сно мо же за кљу чи ти да 
је ди ни це ВРС вр ше огра ни че на деј ства са мо са ју га. А у де лу о вла сти тим 
сна га ма на во ди сле де ће:

„Л/о (Ли ни је од бра не, на по ме на ауто ра) на ших сна га се чвр сто др же и по-
ја ча не су људ ством и МТС-ом. Бор бе ни за да ци се из вр ша ва ју без про го во-
ра и за сад је си ту а ци ја под кон тро лом…. Осно ва но се бо ји мо ма сов ни јег 
по кре та ци ви ла у прав цу Ту зле или Клад ња и ако се то де си ста ње не-
ће би ти мо гу ће кон тро ли са ти. Мо ли мо све др жав не ор га не Р БиХ да уло-
же до дат не на по ре за пре ва зи ла же ње овог ста ња. Нео п ход но је по кре ну ти 
115 Ко ман да 28. ди ви зи је, „Бор бе ни из вје штај“ број 01-165/95, oд 07. 07. 1995. го ди не 
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ме диј ску кам па њу и упо зна ти цје ло куп ну свјет ску јав ност о ху ма ни тар ној 
ка та стро фи не ви ђе них раз мје ра ко ја при је ти ста нов ни штву Сре бре ни це и 
Же пе…“

По ко зна ко ји пут на ја вљу ју пред сто је ће до га ђа је за ко је су очи гле но 
зна ли да ће се де си ти. На ја вљу ју да се осно ва но пла ше ма сов них по кре та 
ста нов ни штва пре ма Ту зли или Клад њу и још ка жу да ако се то де си они то 
не ће мо ћи кон тро ли са ти. То је ре зер вни план. Или мо жда у том тре нут ку и 
глав ни. План Б, по крет и од ла зак ста нов ни штва за Ту злу и Кла дањ. За тим у 
по зна том ма ни ру мо ле све над ле жне др жав не и вој не ор га не и ин сти ту ци је 
да им по мог ну, а на ро чи то упо зо ра ва ју да је по треб на ја ка ме диј ска про па-
ган да о ху ма ни тар ној ка та стро фи на ро да Сре бре ни це и Же пе. Зна ју до бро 
да је та ква про па ган да ра ни је до но си ла до бре ре зул та те. На кра ју ипак мо ле 
за из на ла же ње мо гућ но сти до ту ра МТС за про ду же так бор бе.

„На осно ву не зва нич них из вје шта ја из Сре бре ни це, у то ку је офан зи ва чет-
нич ких сна га на за шти ће ну зо ну Сре бре ни це“.116

Шта ре ћи? За ко ман дан та кор пу са су ре дов ни бор бе ни из ве шта ји ко је 
је, до та да, при мио од ко ман де 28. ди ви зи је из Сре бре ни це – не зва нич не ин-
фор ма ци је. Он је бор бе не из ве шта је до био и упо знат је са њи хо вим са др жа-
јем. Упо знат је са си ту а ци јом ка ква ствар но је сте зва нич но. Из гле да да то 
ње га мно го не бри не. По ста вља се пи та ње, за што се он да обра ћа ко ман ди 
УН ПРО ФОР-а у Ту зли. Ето, мо ра и он не што да ра ди у ве зи са Сре бре ни-
цом. Да не бу де да ни је баш ни шта пред у зи мао. По ку шај је ин те ре сан тан. 
Он на ре ђу је ко ман ди УН ПРОП ФОР-а да од мах пре ду зме ак ци ју на од бра-
ни ен кла ве, на ро чи то у ве зи ва зду шних уда ра по срп ским сна га ма. И ак-
ци је сна га за бр зе ин тер вен ци је мо ра ју од мах по че ти. На кра ју за кљу чу је:

„У слу ча ју да сна ге УН ПРО ФОР-а и дру ге сна ге под ко ман дом сек то ра С/И, 
не пре ду зму ефи ка сне мје ре, у спре ча ва њу офан зи ве на ци вил но ста нов ни-
штво за шти ће не зо не Сре бре ни це, сма тра мо ва ше да ље при су ство не по-
треб ним и штет ним“.

Очи глед но је да су до бро са вла да ли лек ци је про па ган де. Ви ди те ка-
ко ко ман дант кор пу са суп тил но ка же „у спре ча ва њу офан зи ве на ци вил но 
ста нов ни штво…“, а не на 28. ди ви зи ју.

Ко ман да 28. ди ви зи је из ве шта ва прет по ста вље ну ко ман ду 08. 07. 95. го-
ди не117 о деј стви ма ВРС и бор ба ма њи хо вих сна га а о не при ја те љу за кљу чу је:

„По ин те зи те ту агре сор ских деј ста ва, на з/о 28. див.КоВ вр ши се до са да 
не за пам ћен ар ти ље риј ско пје ша диј ски атак, та ко да су на ред ни са ти и да ни 
пот пу но не из вје сни.“
116 Ко ман да 2.К А РБиХ, Ин фор ма ци ја број 02-1-700/3 од 08. 07. 1995. Ко ман ди УН-

ПРО ФОР-а Сек тор С/И Ту зла и ГШ А РБиХ. 
117 Ко ма да 28. ди ви зи је, Бор бе ни из вје штај Стр.пов.бр. 01-166/95 од 08.07.1995.го ди не, 

Ко ман ди 2.К А РБиХ, број Три бу на ла 00842229.
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За тим на во ди ак тив но сти је ди ни ца 28. ди ви зи је и ка же да су за све је-
ди ни це уве де не по себ не ме ре мо бил но сти, да вр ше пре гру пи са ва ње сна га и 
да пру жа ју от пор да би са чу ва ли про стор и ста нов ни штво на овом про сто-
ру. За тим ко ман да ди ви зи је из ве шта ва о ак тив но сти ма УН сна га. На кра ју 
ка же да ће, ако им не по мог ну све струк ту ре, па и ме ђу на род на за јед-
ни ца, вр ло бр зо би ти при си ље ни на пу сти ти ово под руч је. Да кле, вој ни 
ста ре ши на А РБиХ већ 8. ју ла на ја вљу је да ће вој ска на пу сти ти ово под руч-
је, а под ра зу ме ва се да ако вој ска оде, на род ће та ко ђе под руч је на пу сти ти. 
Раз бо ри то је за кљу чи ти да су они хи по те тич ку си ту а ци ју ова кве вр сте већ 
раз ма тра ли и да су има ли пред ста ву, или део пла на, шта ће се де си ти или 
шта би тре ба ло да се до го ди уко ли ко ВРС на пад не ен кла ву.

Ко нач но, раз бо ри то је прет по ста ви ти да ко ман да 28. ди ви зи је А РБиХ 
не ма кон кре тан план, да не ма пред лог ни зах тев прет по ста вље ној ко ман ди, 
осим што упор но зах те ва ју да не ко дру ги ре ши њи хов про блем, укљу чу ју-
ћи и ме ђу на род ну за јед ни цу. Та ко су они схва ти ли уло гу ме ђу на род не за-
јед ни це. Дру гим ре чи ма, да их она бра ни и обез бе ди до сти за ње ци ље ва ко је 
су де фи ни са ли. Та кво схва та ње ни је слу чај но. То је не по сре дан плод по на-
ша ња ре ле вант них фак то ра ме ђу на род не за хјед ни це пре ма му сли ман ској 
стра ни у до та да шњем то ку гра ђан ског ра та у БиХ. Пре ма стан дард ним вој-
ним про це ду ра ма, сва ка ко би ко ман да ди ви зи је тре ба ла прет по ста вље ној 
ко ман ди под не ти пред лог ре ше ња на ста лог про бле ма и зах те ве ко је прет-
по ста вље на ко ман да тре ба да ис пу ни, ка ко би ди ви зи ји по мо гла да успе шно 
ре ши про блем, а не да на ја вљу је на пу шта ње те ри то ри је. По ка за ће се да ова 
ко ман да ни је ни бри ну ла о од бра ни по ло жа ја, већ је би ла оп сед ну та за ми-
сли ка ко да на пу сти те ри то ри ју и без бед но се из ву че у Ту злу. Све ука зу је на 
то да је упра во ово за 28. ди ви зи ју и био ре зер вни план или мо жда глав ни, 
што је чак ве ро ват ни је. Ка сни ји до га ђа ји ће то, не ма сум ње, и по ка за ти, као 
што ће мо ви де ти.

А у бор бе ном из ве шта ју 28. ди ви зи је118 за ступ ник ко ман дан та ди ви-
зи је из ве шта ва о бор ба ма и ка же да је по же сти ни ово до са да нај ја чи на пад 
ВРС; он оче ку је да ВРС на пад про ду жи и да ће би ти угро жен и град. За сна-
ге УН ка же да не пред у зи ма ју ни шта ка ко би од бра ни ле за шти ће ну зо ну и 
ста нов ни штво. На кра ју ка же да не ма ју за ли хе хра не и да већ од су тра не ће 
мо ћи хра ном снаб де ва ти ли ни је од бра не. Ето де си ло се упра во оно што би 
ура дио и ге не рал Смит. Из глад нио би их и на тај на чин учи нио без о па сним 
и не е фек тив ним. По што ко ман да 2.К А РБиХ не пред у зи ма ни шта да им 
обез бе ди снаб де ва ње и да им на дру ги на чин упу ти по моћ, то зна чи да њи-
ма ви ше ово под руч је ни је од ин те ре са. Има при о ри тет нијх за да та ка и 2.К и 
А РБиХ од од бра не Сре бре ни це. Да су би ли за ин те ре со ва ни за Сре бре ни цу, 
у нај ма њу ру ку би упу ти ли ко ман дан та ди ви зи је да, као до ка за ни успе шни 
ко ман дант, пре у зме ко ман до ва ње ди ви зи јом ко ју је, уз са гла сност прет по-
ста вље них, мо жда и ВК, на пу стио још у апри лу 1995. го ди не. На кра ју из ве-
шта ва да има ју ве ћи број по ги ну лих и ра ње них ме ђу ко ји ма и ци ви ла. Шта 

118 Ко ман да 28. ди ви зи је, Бор бе ни из вје штај Стр.пов.бр. 01-167 oд 09. 07. 1995.го ди не.
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ствар но на ме ра ва ју пред став ни ци ло кал не вла сти у Сре бре ни ци и ко ман да 
28. ди ви зи је по ка за ће нам сле де ћи до ку мент.

У Из ве шта ју Пред сед ни штва оп шти не Сре бре ни ца119 од 09.07.95. го-
ди не ко ји је упу ћен пред сед ни ку Али ји Изет бе го ви ћу и НГШ Ра си му Де-
ли ћу ка же се да је вој на ко ман да 28. ди ви зи је у рас па ду, да је ди ни це ви ше 
ни су у ста њу да се бо ре и пру жа ју би ло ка кав от пор, да вла да ха ос и па ни ка 
те је на ци вил ним ор га ни ма вла сти

„остао по след њи не по пу ла ран ко рак на спа ша ва њу ста нов ни штва а исти 
је да се ур гент но на ни воу др жав них и вој них ор га на Р БиХ под хит но 
аран жи ра са ста нак са Срп ском агре сор ском стра ном у ци љу из на ла же-
ња мо гућ но сти отва ра ња ко ри до ра за исе ље ње ста нов ни штва до пр ве 
сло бод не те ри то ри је Р БиХ под кон тро лом ме ђу на род них фак то ра. Тра-
жи мо хи тан од го вор а нај ка сни је до 24,00 ча со ва.“

На ла зи мо се на тач ки ко ја нам омо гу ћа ва бо ље раз у ме ва ње по сто ја ња 
ре зер вног пла на на ко ји смо прет ход но ука за ли. (Или мо жда уства ри глав-
ног, то је са ана ли тич ког ста но ви шта за са да спор но пи та ње.) Овај ци тат 
омо гу ћа ва да схва ти мо оно што ни је спор но. Ци вил но ру ко вод ство тра жи 
од вла де из Са ра је ва и вој ске да омо гу ће раз го во ре са ВРС да ова отво ри 
ко ри до ре да се ста нов ни штво исе ли до пр ве сло бод не те ри то ри је под ко јом 
су они под ра зу ме ва ли са мо оне те ри то ри је ко је кон тро ли ше њи хо ва вој ска. 
Та ко су сма тра ли и при пад ни ци оста ла два на ро да, што ука зу је на чи ње-
ни цу да ни је би ло при сил ног пре ме шта ња ни пре ни ти ће би ти по сле ових 
бор би. Јед но став но је до ла зи ло до ми гра ци ја ста нов ни штва по прин ци пу: 
ку да вој ска ту да и на род. Ако ни је по сто јао ре зер вни план за што би, ина че, 
ци вил но ру ко вод ство тра жи ло од нај ви шег по ли тич ког и вој ног ру ко вод-
ства БиХ да се пре го ва ра са ВРС, ка ко би ова обез бе ди ла отва ра ње ко ри-
до ра да се ста нов ни штво исе ли у Ту злу и око ли ну? Ни је спор на ни чи ње-
ни ца да је ко ман да у рас па ду, да је ди ни це ви ше ни су у ста њу да се бо ре, да 
ко ман да 2.К не пред у зи ма ни ка кве кон крет не ме ре да се си ту а ци ја ба рем 
ста би ли зу је, ако се не мо же ре ши ти. Све су то ло гич не по сле ди це ре зер вног 
пла на, ко ји је по стао до ми нан тан у од но су на би ло ко ји дру ги. Уства ри, од 
ово га да ту ма то је глав ни план. У то ви ше не ма сум ње. Раз ми шља ња, ка ко 
код вој не ко ман де, та ко и код ци вил них ру ко во ди ла ца, али и код бо ра ца, 
усме ре на су на исе ље ње и спа са ва ње по ро ди ца. Спа са ва ње го лих жи во та.

На осно ву ин фор ма ци ја у де ми ли та ри зо ва ној зо ни као и пи сма Пред сјед ни-
ка пре ла зног оп штин ског ви је ћа ци је ни мо да је си ту а ци ја ве о ма сло же на, 
али да је нео че ки ва но и нео прав да но дра ма ти зо ва на још при је би ло ка квих 
же шћих офан зив них деј ста ва агре со ра…

ГША пред ви ђа ју ћи да љи раз вој си ту а ци је пред у зео је мје ре да у ври је ме 
при мир ја обез би је ди од ре ђе не ко ли чи не МС за во ђе ње ору жа не бор бе и ти-
119 Оп шти на Сре бре ни ца, Пред сед ни штво број 01-/95 од 09. 07. 1995. го ди не, до ка зни 
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ме ство ри нео п ход не усло ве за од бра ну де ми ли та ри зо ва них и за шти ће них 
зо на.

Н А Р Е Ђ У Ј Е М

1. Ор га ни зо ва ти од бра ну свим сна га ма и сред стви ма де ми ли та ри зо ва не зо не 
и спри је чи ти упад агре со ра на те ри то ри ју.

3. У слу ча ју еска ла ци је на па да по зва ти ко ман дан та сна га УН ПРО ФОР-а ста-
ци о ни ра них у де ми ли та ри зо ва ној зо ни и зах ти је ва ти да се до зво ли узи ма ње 
и ко ри шће ње на о ру жа ња под кон тро лом истих у ци љу од би ја ња на па да и 
за шти те те ри то ри је и ста нов ни штва.120

По јам „де ми ли та ри зо ва на зо на“ у овом на ре ђе њу ко ман дант ГШ А 
РБиХ је упо тре био 6 пу та, а у ста ву 3. пре ам бу ле на ре ђе ња је на вео да је, за 
вре ме при мир ја, тим зо на ма до ста вљао на о ру жа ње, му ни ци ју и дру га сред-
ства рат не тех ни ке за во ђе ње бор бе. Та ко је ГШ А РБиХ схва тао и раз у мео 
по јам де ми ли та ри зо ва не зо не и оба ве зе пре у зе те спо ра зу мом о ком плет ном 
пре ки ду не при ја тељ ста ва. Про из и ла зи да је му сли ман ска стра на пот пи са-
ла Спо ра зу ме о де ми ли та ри за ци ји и ком плет ном пре ки ду не при ја тељ ста ва 
упра во из раз ло га да то вре ме ис ко ри сти за ци ти ра не ак тив но сти. У тач-
ки 1. На ре ђе ња на ре ђу је се ор га ни зо ва ње од бра не де ми ли та ри зо ва не зо не 
свим сна га ма и сред стви ма. У де ми ли та ри зо ва ној зо ни ме би тре ба ло би ти 
бо ра ца, ни на о ру жа ња, са из у зет ком по ли ци је, а још ма ње сред ста ва рат не 
тех ни ке за во ђе ње ору жа не бор бе. Та ко би тре ба ло би ти. Ко он да да ор га-
ни зу је од бра ну? Али ето, ко ман дант ГШ А РБиХ на ре ђу је „не по сто је ћим 
сна га ма и сред стви ма“ од бра ну ДЗ. За тим на ре ђу је да се од УН ПРО ФОР-а 
из у зме на о ру жа ње ко је му је пре да то у про це су де ми ли та ри за ци је, а ко-
ман да 28. ди ви зи је је по ну ду УН ПРО ФОР-а да пре у зму то на о ру жа ње већ 
од би ла. Све је то ГШ-у ВРС би ло по зна то. Оба ве штај на слу жба ВРС је пра-
во вре ме но при ку пи ла ре ле вант не ин фор ма ци је о ак тив но сти ма и на ме ра ма 
А РБиХ у то ку при мир ја и по сле ње га. На осно ву тих ин фор ма ци ја ГШ ВРС 
је био при ну ђен да при пре ми од го вор на иза зо ве ко је ће А РБиХ на мет ну ти 
то ком и по сле при мир ја.

У УН сна га ма су сма тра ли да ће 28. ди ви зи ја А РБиХ пру жи ти аде-
кват ни ји от пор од оно га ко јег су ис по љи ли то ком бор би за Сре бре ни цу. 
Усло ви зе мљи шта, број но ста ње 28. ди ви зи је А РБиХ, ак тив на деј ства ДК 
по моћ ним сна га ма ја чи не јед ног до два ба та љо на, не ко ли ко го ди на уре ђи-
ва ни по ло жа ји за од бра ну, по ста вље не фор ти фи ка циј ске пре пре ке, до бро 
на о ру жа ње, све је то мо гло да пру жи по вољ не усло ве за од бра ну. Али ни је. 
Био је до во љан на пад ве о ма ма лих раз ме ра, са од ме ре ном ар ти ље риј ском 
ва тре ном по др шком, ко ја је пре те жно би ла усме ре на на вој не ци ље ве („Гра-
на ти ра ње је углав ном би ло усмје ре но пре ма вој ним ци ље ви ма и не ди рект-

120 Ко ман дант ГШ А РБиХ, На ре ђе ње за пред у зи ма ње мјњра за од бра ну ен кла ве број 
1/825-1010 oд 09. 07. 1995. го ди не, Ко ман да ма 2.К А РБиХ и 28. ди ви зи је.
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но пре ма ци вил ном ста нов ни штву“121) да је ди ни це 28. ди ви зи је при сту пе 
по вла че њу, пр во ка Сре бре ни ци, а по том и ка се ли ма Шу шња ри и Ја гли ћи 
ода кле ће кре ну ти у про бој ка Ту зли, при хва та ју ћи нај ве ћи мо гу ћи ри зик. 
О то ме не што ка сни је. По што су 6, 7. и 8. ју ла је ди ни це 28. ди ви зи је А РБиХ 
пру жа ле са мо спо ра ди чан от пор, оче ку ју ћи да ће ен кла ву бра ни ти УН-
ПРО ФОР по др жан ва зду шним уда ри ма и бли ском ва зду шном по др шком 
НА ТО, а је ди ни це ДК су ско ро нео ме та но на пре до ва ле ка гра ду, из ве штен 
је ВК РС о ус пе си ма је ди ни ца ДК и мо гућ но сти да се за у зме и сам град 
Сре бре ни ца. ВК је то и одо брио.122 Овај до ку мент има исто риј ску ди мен зи-
ју са аспек та по што ва ња рат ног и ху ма ни тар ног пра ва. На и ме ВК ОС РС је 
за до во љан ус пе си ма је ди ни ца ДК и са гла сан је да се бор бе на деј ства на ста-
ве и за у зме и град Сре бре ни ца, али при то ме из ри чи то на ре ђу је да се у на-
ред ним деј стви ма оп бе збе ди пу на за шти та при пад ни ци ма УН ПРО ФОР-а и 
му сли ман ском ци вил ном ста нов ни штву. Ова кве на ред бе су пра ва рет кост 
у гра ђан ским ра то ви ма и ско ро да ни су за бе ле же не у исто ри ји тих ра то ва.

Са вој ног ста но ви шта екс пло а та ци ја успе ха је зна ча јан део опе ра ци-
ја. Ко ман дан ти ко ји оства ре по чет не успе хе и ко ји ма се ука же при ли ка за 
ње го во про ши ре ње ду жни су то чи ни ти све до тле док је успех си гу ран, а 
без бед ност људ ства за га ран то ва на. Та ко ђе, ако се уочи да је ста ње код не-
при ја те ље ло ше, ако он не пру жа ја чи от пор, ако је при си љен на од бра ну и 
по вла че ње, ако му је на ру шен си стем ру ко во ђе ња и ко ман до ва ња, за да так 
се мо же про ши ри ти. Упра во то је учи нио ВК РС ка да је на ре дио да се за у-
зме и град Сре бре ни ца, иако, као што зна мо, то ни је био пр во бит ни план.123 
То се и до го ди ло. Је ди ни це ДК су ушле у град без бор би јер су је ди ни це 28. 
ди ви зи је А РБиХ већ 10. ју ла уве че на пу сти ле град и по ву кле се у се ве ро за-
пад ни део ен кла ве, у се ла Шу шња ри и Ја гли ћи, што је би ло по ла зна тач ка 
за про бој ка Ту зли.

4.5. „Оку па ци ја ен кла ве је би ла про пра ће на ак тив но шћу ар ти ље ри је, ми но ба-
цач ком паљ бом. тен ко ви ма и ко ри ште њем руч ног на о ру жа ња од стра не ВРС. 
За вре ме гра на ти ра ња, ни су би ле по га ђа не са мо је ди ни це А РБиХ, већ и ку ће, 
гру пе из бе гли ца, је дан број осма трач ких ме ста и ба зе Дач ба та. За вре ме на-
па да на ен кла ву, ку ће ло кал них ста нов ни ка су на мер но ци ља не. На при мер, 
згра де у Сре бре ни ци, По то ча ри ма, Кр ма ру ша ма, Бој ни, Буч ју и До га зи ма су 
по га ђа не.“124 (Из Де бри фин га хо ланд ског ба та љо на, на по ме на ауто ра)

У нај ма њу ру ку, чу ди по ру ка тек ста ове тач ке. Ауто ри Из ве шта ја ба зи-
ра ног на Де бри фин гу су би ли, ко ли ко је по зна то, углав ном вој ни струч ња-
ци. За то ни је ја сно ка ко они сма тра ју да упо тре ба ар ти ље ри је, ми но ба ца ча, 
тен ко ва, чак и руч ног на о ру жа ња у ору жа ном су ко бу, спа да у не до зво ље на 
сред ства бор бе. Ако то ни је њи хов став за што би то ис ти ца ли? Све ука зу је 

121 Хен дрик Кор не лис Ни ко лај, Из ја ва, стра на 9, број Три бу на ла 00899488.
122 Одо бре ње ВК РС да се за у зме и град Сре бре ни ца, до ка зни пред мет D41.
123 Р. Ба тлер, Ис каз, па ра граф 5. 
124  Де бри финг, па ра граф 4.5.
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на чи ње ни цу да су то та ко на пи са ли по на руџ би ту жи ла штва Три бу на ла 
или у нај ма њу ру ку да по др же ње го ву те зу. То су сред ства бор бе, а њи хо ва 
упо тре ба је де фи ни са на вој ном док три ном, чи ји сми сао и је сте да де фи ни-
ше нај бо ље на чи не ору жа не бор бе (так ти ку-опе ра ти ку) са бор бе ном тех ни-
ком, нај бо ље на чи не упра вља ња на о ру жа њем и ефек ти ма на о ру жа ња. Ако 
је ди ни це не ће упо тре бља ва ти на ве де на сред ства чи ме ће се он да бо ри ти? 
(До ла зи на ум чу ве но ре то рич ко пи та ње ко је је по ста ви ла аме рич ка Др жав-
на се кре тар ка Ме длин Ол брајт: „Шта је свр ха пр во кла сне вој не тех но ло ги-
је ако то не мо же мо ко ри сти ти?“, на ен гле ском: „What’s the po int of ha ving 
this su perb mi li tary that you’re al ways tal king abo ut if we can’t use it?“, ви де ти 
ауто би о гра фи ју М. Ол брајт, Ma dam Sec re tary (2003), с. 182) Мо жда су по го-
ђе не и не ке ку ће, али ни су све ку ће не ле ги тим ни вој ни ци ље ви. Мо жда су 
по го ђе не и не ке из ко јих ни је вр ше но деј ство, али у бор ба ма у на се ље ним 
ме сти ма то ни је мо гу ће из бе ћи. У тим бор ба ма ни је мо гу ће из бе ћи ни ци-
вил не жр тве.

По ре ђе ња ра ди:
«Се кре тар од бра не САД До налд Рам сфелд из ја вио је на по чет ку да ће уда ри 
у опе ра ци ји „Сло бо да Ира ку“ би ти из вр ша ва ни са за па њу ју ћом пре ци зно-
шћу. Од ко ман да на та ва зду хо плов них сна га зах те ва но је да до би ју одо бре ње 
од Рам сфел да за сва ки пла ни ра ни ва зду хо плов ни удар за ко ји се прет по ста-
вља ло да мо же да иза зо ве ви ше од 30 жр та ва ци ви ла. Пред ло же но је пре ко 
50 та квих уда ра и сви су би ли одо бре ни“.125

Ето, на дру гим ме сти ма и ка да дру ги во де вој не опе ра ци је, ко ла те рал-
на ште та од 30 ци ви ла је при хва тљи ва. А ВРС ни је има ла ору ђа са за па њу-
ју ћом пре ци зно шћу.

Што се ти че тврд њи да су ци ља не и ба зе УН и осма трач ка ме ста, да је 
то тач но ба рем је дан вој ник УН био би ра њен, ма кар и лак ше. Али ни је дан 
вој ник УН ни је усмр ћен ни ра њен од стра не ВРС. Од стра не А РБиХ је сте126. 
Под ра зу ме ва се, он да, да ВРС ни је деј ство ва ла по ба за ма УН. Ако је не ка 
гра на та и па ла у бли зи ни ба зе он да је то по сле ди ца га ђа ња му сли ман ских 
је ди ни ца и сред ста ва по др шке ко ји су се ве ро ват но на мер но при бли жа ва-
ли ба за ма УН ода кле су вр ши ли деј ство по срп ским сна га ма, ка ко би ове 
ис про во ци ра ли да деј ству ју по њи ма ра чу на ју ћи да ни су то ли ко пре ци зни 
и да ће због то га по го ди ти ба зу и та ко из ну ди ти ин тер вен ци ју вој ни ка УН. 
У жар го ну НА ТО пак та по ги би ја ци ви ла, ка да се ци ља ју вој ни ци ље ви у 
гра до ви ма, на зи ва се ко ла те рал ном ште том. По слу жи ће мо се истим тер ми-
ном. У кон крет ном слу ча ју у гра ђан ском ра ту у БиХ ни јед на од за ра ће них 
стра на ни је рас по ла га ла са вре ме ним на о ру жа њем са нај бо љим си сте ми ма 
за упра вља ње ва тром и са нај пре ци зни јим на о ру жа њем и па мет ним бом ба-
ма и гра на та ма. Сто га је ве ро ват но ћа ко ла те рал не ште те мно го ве ћа.

125 Ен дру Брукс: „Ва зду хо плов на кам па ња про тив Ира ка, ка ко је ствар но би ло“, чла-
нак, Ин фор ма тив ни бил тен пре во да број 2/2004, Цен тар за вој но на уч ну до ку мен та ци ју и 
ин фор ма ци је, Бе о град 2004. го ди не.

126 Де бри финг, па ра граф 3.15.
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„На пад на Сре бре ни цу по чео је 6. ју ла и сма тран је ло кал ном ства ри и ка-
зном за на па де ко је су Бо сан ци из во ди ли из ен кла ве… АБиХ је пру жа ла 
от пор пје ша диј ским оруж јем и ми но ба цач ком ва тром али су их, пре ма из-
вје шта ји ма, ла ко над ја ча ли.“ (стр. 17)

Да ље у из ја ви ге не рал Смит на во ди да је „… про тив ВРС ко ри ште на 
ва зду шна по др шка. Упр кос овој по др шци, бо сан ска од бра на је здро бље на 
и ВБС је ушла у град без ика квих ствар них бор би.“127

Та ква је би ла од бра на Сре бре ни це. Пре вас ход но се раз ми шља ло ка ко 
оства ри ти план на пу шта ња Сре бре ни це, ка ко спа си ти по ро ди це и ка ко ће 
28. ди ви зи ја да се про би је из окру же ња ка Ту зли.

У пр вих не ко ли ко да на (6. до 8. ју ла) је ди ни це ДК ВРС су по моћ ним 
сна га ма из во ди ле ак тив на бор бе на деј ства, пре те жно на ју жном де лу ли ни-
је до ди ра са је ди ни ца ма 28. ди ви зи је А РБиХ, ко ја су, ис по ста ви ло се, би ла 
до вољ но ја сан сиг нал ко ман ди 28. ди ви зи је А РБиХ да се по вла чи пре ма 
гра ду, јер су оче ки ва ли да ће хо ланд ски ба та љон за у ста ви ти срп ска деј ства. 
По што су и Хо лан ђа ни до би ли на ре ђе ње од ко ман де УН ПРО ФОР-а да се 
по ву ку, ста вља ју ћи у пр ви план без бед ност људ ства и они су се по вла чи ли 
ка гра ду, иако ни ко од њи хо вих вој ни ка ни је стра дао од ва тре је ди ни ца ДК. 
По вла че њем је ди ни ца 28. ди ви зи је ка гра ду и ста нов ни штво из ју жних се ла 
се та ко ђе по ву кло у град. То је по че так ства ра ња та ла са ра се ље них ци ви ла. 
Та ко су на ста ја ле ми гра ци је ци вил ног ста нов ни штва то ком це лог пе ри о да 
су ко ба у БиХ. За јед но са по вла че њем вој ске по вла чи ло се и ста нов ни штво. 
Или не што пре по вла че ња вој ске. Сви су та ко по сту па ли: Ср би, Хр ва ти и 
Му сли ма ни. Те ми гра ци је су, као што ви ди мо, по сле ди ца бор бе них деј ста-
ва. По ли ти ча ри су у сво јим ка би не ти ма осми сли ли тер мин „ет нич ко чи-
шће ње“. Ако и при хва ти мо тај тер мин опет оста је мо на ста но ви шту да су 
се све стра не у су ко бу јед на ко по на ша ле, па се он да не мо же са мо јед ној 
стра ни (срп ској) при пи са ти од го вор ност за то. У па ра гра фу 35. Из ве шта ја 
ге не рал ног се кре та ра УН се ка же:

„Ка ко су Бо шња ци на пре до ва ли ко ри сти ли су тех ни ке ет нич ког чи шће ња 
слич не они ма ко је су ко ри сти ли Ср би на тим под руч ји ма, па ле ћи ку ће и те-
ро ри шу ћи ци вил но ста нов ни штво“.

Ста нов ни штво за хва ће но бор бе ним опе ра ци ја ма вој них је ди ни ца или 
офан зи ва ма, ка ко ка же ге не рал Смит у сво јој Из ја ви на све до че њу у Три бу-
на лу, ра се ља ва се по вла че ћи се ис пред про тив нич ке вој ске:

„По чет ком ок то бра ВБС је из вр ши ла кон тра офан зи ву у прав цу Би ха ћа, али 
је АБиХ, оја ча на по др шком Хр ва та, успје ла да за др жи оно што је осво ји-
ла. Он да је до шло до ин тен зив ног та ла са ет нич ког чи шће ња у Ба њој Лу-
ци и При је до ру, по што су Ср би ра се ље ни офан зи ва ма про тје ра ли по след ње 
остат ке хр ват ских и му сли ман ских ма њи на“.128)
127 Ге не рал Смит, Из ја ва, број Три бу на ла 00848867.
128 Ibid.
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Пр ви та лас ста нов ни штва ра се ље ног офан зи ва ма је из ју жних се ла 
ен кла ве до шао у град Сре бре ни цу и оку пио се са ме шта ни ма из Сре бре ни-
це ис пред ба зе УН ПРО ФОР-а у гра ду. Уве че 10. ју ла ко ман дант хо ланд ског 
ба та љо на оба ве стио је вој не и ци вил не ру ко во ди о це Сре бре ни це да ће су-
тра усле ди ти ва зду шни уда ри НА ТО, али му они ни су по ве ро ва ли, а ни су 
би ли убе ђе ни, и ка да би се де си ли ва зду шни уда ри, да би се ишта мо гли 
про ме ни ти.129

Сто га су до не ли од лу ку да се ста нов ни штво Сре бре ни це раз дво ји у две 
гру пе. Јед на гру па (же не, де ца и стар ци) да се упу ти у ба зу УН у По то ча ре, а 
дру га гру па, 28. ди ви зи ја А РБиХ са остат ком вој но спо соб них му шка ра ца и 
не ко ли ко же на (10.000 до 15.000 му шка ра ца), упу ти ла се у Шу шња ре и Ја гли-
ће где ће из вр ши ти при пре ме за про бој ка Ту зли и ода кле ће кре ну ти у про-
бој. Од лу ку су до не ли вој ни и ци вил ни ру ко во ди о ци у Сре бре ни ци. Истог 
да на ко ман дант хо ланд ског ба та љо на је на ре дио ма јо ру Оте ру да са 30 љу ди 
оде у По то ча ре и при пре ми отвор у ба зи УН за при хват из бе гли ца из Сре-
бре ни це. Про лаз је то га да на и отво рен и фор ми ра не су три гру пе за при хват 
из бе гли ца.130 На по врат ку у По то ча ре сре ли су че тво ри цу вој ни ка А РБиХ 
ко ји су им по твр ди ли да ста нив ни штво те ве че ри не ће бе жа ти у По то ча ре, а 
ако то и ура де они ће их вра ти ти. Да кле Хо лан ђа ни су зна ли да ће из бе гли це 
сти ћи у По то ча ре ба рем је дан дан пре не го су кре ну ли, а А РБиХ је бри жљи-
во па зи ла да из бе гли це из Сре бре ни це не кре ну у По то ча ре пре вре ме на. Не 
са мо да су зна ли већ су и од лу чи ли да из бе гли це из ба зе Б че те из Сре бре-
ни це пре ба це у По то ча ре.131 Али то се ни је де си ло то га да на (10. ју ла), јер су 
из бе гли це ко је су већ би ле на пу ту за По то ча ре вра ће не на зад у Сре бре ни цу 
на ин тер вен ци ју гра до на чел ни ка Сре бре ни це и вој ни ка А РБиХ. За што су их 
вра ти ли? Ни је се укла па ло у план ко ји је, ра зум но је за кљу чи ти, по сто јао. И 
ово по на ша ње у пот пу но сти по др жа ва прет ход ни став о по сто ја њу ре зер вног 
пла на за слу чај да ВРС пред у хи три оства ри ва ње пла на А РБиХ о спа ја њу 
те ри то ри ја. При ли ка је са да да се још јед ном под се ти мо на са др жај тач ке 4.8 
„Основ не за ми сли“ и да ове до га ђа је ста ви мо у кон текст са др жа ја те тач ке. 
Са да шње до га ђа је у пот пу но сти пре по зна је мо у „Основ ној за ми сли“ из но-
вем бра 1994. го ди не. Про бој, му ко трп ни, са на ро дом на ле ђи ма, ка ко ка же 
на чел ник ШВК А РБиХ. Су ви ше је увер љи во да би би ла ко ин ци ден ци ја. Ре-
зер вни план је ве ро ват но по сто јао. Са др жај тач ке 3.64 Де бри фин га по твр ђу је 
при пре ме хо ланд ског ба та љо на за при хват из бе гли ца у По то ча ре.

2.3.5.1. Про бој 28. ди ви зи је А РБиХ

Вој ни ве штак Ха шког ту жи ла штва Ба тлер и глав ни ис тра жи тељ ту-
жи ла штва Ж.Р Ру ез132 су са гла сни да се јед на гру па (10.000 до 15.000) ста-

129 Р. Ба тлер, Ис каз, па ра граф 3.16. 
130 Ко стер, Из ја ва, стра на 7, број Три бу на ла 00916826.
131  Де бри финг, па ра граф 3.38.
132 Ж.Р.Ру ез, Из ја ва, број Три бу на ла 40307456.



912. БОР БЕ НА ДЕЈ СТВА 28.ДИ ВИ ЗИ ЈЕ А РБиХ

нов ни ка Сре бре ни це из дво ји ла и кре ну ла у про бој ка Ту зли. Али ни је дан 
од њих не ка же да су се упу ти ли у про бој. Ба тлер ка же да су кре ну ли на 
марш кроз мин ска по ља, а Ру ез да су се је дан по је дан по че ли из вла чи ти 
пре ко мин ских по ља. Ни је дан од њих не ка же да је то би ла 28. ди ви зи ја А 
РБиХ са остат ком вој но спо соб них му шка ра ца ко ји су од лу чи ли да се про-
би ја ју. Они су зна ли због че га су до не ли од лу ку да се про би ја ју. Зна ли су 
због че га су по слу ша ли на ре ђе ње ко ман де 28. ди ви зи је, ко је је ова из да ла 
на осно ву до го во ра са ци вил ним ру ко вод ства да се про би ја ју, иако ни су сви 
би ли на о ру жа ни. Ни је нео п ход но по себ но об ја шња ва ти на сто ја ње ис тра-
жи те ља и вој ног ве шта ка да при ка жу ка ко су се му шкар ци кре та ли мар-
шем пре ко мин ских по ља. О то ме не што ка сни је. Још увек ће мо се ба ви ти 
од лу ком за про бој. Ево не ко ли ко из во да из из ја ва све до ка ту жи ла штва, пре 
све га из му сли ман ских ре до ва.

„Свим вој ним об ве зни ци ма и дру ги ма ко ји су мо гли на но га ма из и ћи из се ла 
на ре ђе но је да иду у Шу шња ре. Же не су тре ба ле ићи у По то ча ре. Ми слим да 
је на ре ђе ње сти гло од за по вјед ни штва бо сан ске Вла де (БиХ) у Сре бре ни ци. 
Ишли смо ми за јед но, му шкра ци и же не, док ни смо сти гли до се ла Ле хо ви ћи 
гдје смо се одво ји ли“.133

Не ма сум ње да је ово по твр да да су Му сли ма ни са ми до не ли од лу ку 
да се раз дво је по ста ро сној до би и по по лу та ко да же не, де ца и стар ци иду 
у ба зу УН у По то ча ре ода ка ле ће би ти да ље ева ку и са ни у Ту злу и око ли ну, 
а при пад ни ци 28. ди ви зи је и оста ли вој но спо соб ни му шкар ци да се оку пе 
у зо ни се ла Шу шња ри и Ја гли ћи, да се ту фор ми ра ко ло на за про бој и да се 
про би ја ју ка Ту зли, где ће се спо ји ти са сво јим по ро ди ца ма. За по ро ди це су 
би ли го то во си гур ни да ће би ти ева ку и са не у Ту злу и да им срп ске сна ге 
не ће ни шта ло ше учи ни ти. Да у то ни су би ли си гур ни не би се раз два ја ли 
од њих. Не би има ло ло ги ке. Ко би при стао да за кле том не при ја те љу оста ви 
сво ју по ро ди цу на ми лост и не ми лост? Ни ко, ако ни је си гу ран у без бед ност 
сво је по ро ди це. Ни је ве ро ват но да је страх за соп стве ни жи вот над ја чао 
бри гу за де цу и ро ди те ље. Лич но ис ку ство ауто ра пот пу но је су прот но. 
По на ша ње бо ра ца ВРС, ка да на сту пи опа сност по њи хо ве по ро ди це, је су-
прот но од по на ша ња бо ра ца 28. ди ви зи је А РБиХ. Бор ци ВРС су на пу шта-
ли по ло жа је и што пре ра ди ли на ева ку а ци ји по ро ди це на без бед ни ја ме ста. 
Ова од лу ка Му сли ма на је ве о ма ин те ре сант на са аспек та пси хо ло ги је и со-
ци јал не пси хо ло ги је али и са аспек та ре ли ги је јер је пот пу но су прот на од 
ста во ва пре ма бли жњем сво ме и у Хри шћан ству и у Исла му.

И Зул фо Тур су но вић у сво јој Из ја ви ка же да су се про би ја ли, да су 
они до не ли од лу ку да се про би ја ју ка Ту зли, да је на че лу ко ло не, ко ја је 
вр ши ла про бој, би ла 284. бри га да и још је дан ба та љон, да су то ком про бо ја 
на и ла зи ли на срп ске за се де и да су се во ди ле по вре ме но же сто ке бор бе (од 

133 Ха ли ло вић Осман, Из ја ва, стра на 2, број Три бу на ла 00818527.
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ко јих на во ди две ве ли ке), да су про би ли ли ни ју од бра не срп ских сна га и да 
су се про би ли ка Ту зли и из би ли у Не зук 16.07.95. го ди не.134

„Сви вој но спо соб ни му шкар ци, укљу чу ју ћи и ло кал не ко ман дан те Ар ми је 
БиХ у Сре бре ни ци, оку пи ли су се у се лу Шу шња ри. Раз го ва ра ли смо о то ме 
шта би смо тре ба ли ура ди ти по што би нас мо гли по би ти ако оде мо са кон во-
јем же на и дје це. Чуо сам ка ко нам је ко ман дант Ар ми је БиХ у Сре бре ни ци, 
Ра миз Бе ћи ро вић, на ре дио да фор ми ра мо ко ло ну и кре не мо пре ма Ту зли. 
Бе ћи ре вић је на ре дио на о ру жа ним вој ни ци ма Ар ми је БиХ да иду на че лу и 
на за че љу ко ло не, ка ко би пру жи ли не ку вр сту за шти те.“135

Не ма ви ше ни ка кве сум ње да су Му сли ма ни (њи хо во по ли тич ко и вој-
но ру ковдство) до не ли од лу ку да се 28. ди ви зи ја А РБиХ одво ји од на ро да, 
оја ча остат ком вој но спо соб них му шка ра ца, те да се, без те ре та на ро да „на 
ле ђи ма“, упу сти у опа сну аван ту ру про би ја ња ка Ту зли. За ме ник ко ман-
дан та ди ви зи је им је на ре дио да фор ми ра ју ко ло ну и фор ми рао бор бе ни 
по ре дак у скла ду са зна њем и кон крет ним усло ви ма. Али га је фор ми рао. 
Од ре дио је је ди ни цу за про бој и на ре дио да она иде на че лу са ци љем да 
отва ра ко ри дор за из вла че ње остат ка ди ви зи је, од ре дио је за чел но оси гу ра-
ње (на о ру жа ну је ди ни цу) и из дао јој за дат ке за чел ног оси гу ра ња. У сре ди-
ни је би ла ме шо ви та ко ло на, са и без оруж ја. Нај ве ћи део без оруж ја.

Про бој је вој на бор бе на ак тив ност, нај че шће так тич ког зна ча ја, а у 
од ре ђе ним окол но сти ма мо же има ти и опе ра тив ни. Од се че не и окру же не 
је ди ни це, ако то ста ње окру же ња по тра је за ду жи пе ри од (као 28. ди ви зи ја 
А РБиХ) и ако у ви ше по ку ша ја из ве ду не у спе шне про бо је или ако их не ка 
је ди ни ца спо ља не де бло ки ра ју и на тај на чин осло бо де, ако од лу че да на-
ста ве бор бу има ју две оп ци је. Пр ва је да на ста ве бор бу и че ка ју шан су да се 
про би ју. На тај на чин и вој ни ци и ста ре ши не те је ди ни це или тих је ди ни ца 
ри зи ку ју да сви из ги ну у тим бор ба ма. Дру га оп ци ја је да пре ста ну да се 
бо ре и да се пре да ју. У том слу ча ју шан се да пре жи ве су ре ал не. На ста ре-
ши на ма тих је ди ни ца је од го вор ност да до не су ис прав ну од лу ку на кон де-
таљ не про це не си ту а ци је и са слу ша ња пред ло га ко ман да на та пот чи ње них 
је ди ни ца.

Да кле, за ко ман ду и је ди ни цу ко ја је при ну ђе на да се про би ја не ма 
те же бор бе не си ту а ци је. За успе шно про би ја ње из окру же ња неп ход ни су 
пред у сло ви – так тич ки, ма те ри јал ни, мо рал ни, оба ве штај ни и др. Так тич ки 
пред у слов је да се мо же оства ри ти са деј ство са је ди ни ца ма на фрон ту, да 
са њи ма по сто ји до бра ко му ни ка ци ја и ко ор ди на ци ја, да оне ни су пре ви ше 
уда ље не од је ди ни це ко ја се про би ја, јер је прин цип да се про би ја ње вр ши 
ка соп стве ним је ди ни ца ма, ко је мо гу пру жи ти од го ва ра ју ћу по моћ. Ма те-
ри јал ни пред у слов под ра зу ме ва да је ди ни це ко је се про би ја ју мо ра ју има ти 
до вољ но оруж ја, му ни ци је, хра не и дру ге опре ме. До вољ но, пре све га, сред-
ста ва ва тре не по др шке. Што се, пак, мо рал ног пред у сло ва ти че је ди ни це 

134 Зул фо Тур су но вић, Из ја ва, број Три бу на ла 03572440.
135 Ме влу дин Орић, Из ја ва, број Три бу на ла 00798690.
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и бор ци, у пр вом ре ду, мо ра ју има ти по ве ре ње у сво ју ко ман ду и уве ре-
ње да ће про бој ус пе ти. Ови из 28. ди ви зи је мо ра ли су би ти и уве ре ни да 
се њи хо вим по ро ди ца ма не ће ни шта ло ше де си ти. Оба ве штај ни пред у слов 
под ра зу ме ва да су тре ба ли има ти до вољ но ре ле вант них ин фор ма ци ја о не-
при ја те љу, зе мљи шту и вре ме ну, ба рем на прав цу про бо ја. У кон крет ном 
слу ча ју 28. ди ви зи ја ни је ни шта од то га има ла, осим уве ре ња у си гур ност 
њи хо вих по ро ди ца. Осим то га за про бој је по треб на и по себ на при пре ма 
и пла ни ра ње. По треб не су и об у че не сна ге за про би ја ње и отва ра ње ко ри-
до ра. Нео п ход на је и по себ на ор га ни за ци ја и сна га и за дат ка. Ни шта ни од 
то га 28. ди ви зи ја ни је има ла: ни вре ме на за пла ни ра ње, ни по себ не сна ге за 
отва ра ње ко ри до ра, ни до вољ но сред ста ва ва тре не по др шке, ни му ни ци је, 
ни хра не. Упр кос то ме ипак су од лу чи ли да се про би ја ју. За што ни су би ли 
са сво јим по ро ди ца ма? Они зна ју, а ми мо же мо из не ти са мо прет по став ку. 
Мо ра да су би ли ја ко упла ше ни, јер су зна ли ка ко су се по на ша ли и ка кве су 
ак ци је из во ди ли про тив ВРС и срп ског ци вил ног ста нов ни штва на обо ди ма 
ен кла ве, деј ству ју ћи из ње. Ра ди је су, ка ко из гле да, при хва ти ли чи ње ни цу 
да се бо ре и да у бор би из гу бе жи вот, не го ли да бу ду за ро бље ни. Про бој 
је, као што смо ви де ли, ви со ко ри зич на бор бе на рад ња. Ри зик се, пре све га, 
огле да у ве ро ват но ћи ве ли ких жр та ва или па да у за ро бље ни штво. У кон-
крет ном слу ча ју ри зик је знат но по ве ћан, јер се про бој вр шио у не по вољ ној 
оба ве штај ној си ту а ци ји. До дат но уве ћа ва ње ри зи ка пред ста вља ла је и чи-
ње ни ца да се про бој вр шио пре ко те ри то ри је ко ју кон тро ли шу сна ге ВРС 
(око 60 км). Тре ба ло је са вла да ти ви ше пр сте но ва срп ске од бра не. Ко ман да 
ди ви зи је је мо ра ла ра чу на ти и са чи ње ни цом да ће ВРС сва ка ко на сто ја ти 
да спре чи про бој. Свим сред стви ма, укљу чу ју ћи и за пре ча ва ње. Мо ра ли 
су ра чу на ти и на чи ње ни цу да ће, ве ро ват но, на и ла зи ти и на мин ска по ља 
ко ја су од ра ни је по ста вље на. Што је нај зна чај ни је, мо ра ли су ра чу на ти и 
на то да ће то ком про бо ја је ди ни це 28. ди ви зи је би ти ле ги ти ман вој ни циљ 
за ВРС. Не за ви сно од то га што ни су сви би ли на о ру жа ни. Да ни су би ли 
сви на о ру жа ни то са да зна мо. А да ли је ВРС то та да ну жно мо ра ла зна ти? 
На рав но да ни је. Ни је ВРС има ла са вре ме не си сте ме осма тра ња да би мо-
гла до зна ти да ли су сви му шкар ци ко ји се про би ја ју на о ру жа ни. Чак и да 
је ВРС рас по ла га ла са та квом ин фор ма ци јом и у том слу ча ју та ко ло на је, 
пре ма вој ном ста но ви шту, ле ги ти ман циљ. Му сли ма ни су од лу чи ли и при-
хва ти ли та кав ри зик. То је под ра зу ме ва ло да ће је ди ни це ди ви зи је мо ра ти 
во ди ти же сто ке окр ша је са је ди ни ца ма ВРС на прав цу про бо ја. Они ма ко ји 
су до не ли од лу ку за про бој све је ово би ло по зна то, а ипак су се од лу чи ли 
за тај ко рак. Вој ни мо тив за про бој је увек исти: са чу ва ти вој не сна ге од ве-
ли ких гу би та ка или пот пу ног уни ште ња, а за тим их од мо ри ти, по пу ни ти и 
при пре ми ти за на ред на деј ства. А би ло им је и на ја вље но да ће се про би ја-
ти и да не ће би ти у при о ри те ту у од но су на оп шти циљ А РБиХ, де бло ка ду 
Са ра је ва, и то још у но вем бру 1994. го ди не.
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Про би ли су се за хва љу ју ћи чи ње ни ци да ВРС ни је има ла до вољ но 
сна га да ја че за тво ри прав це про би ја ња 28. ди ви зи је, али уз ве ли ке гу бит ке 
при про бо ју и отва ра њу ко ри до ра. Око 3.000 је по ги ну ло то ком про бо ја136

„Да на 4. аугу ста 1995, у свом го во ру пред бо сан ским Пар ла мен том у Зе ни ци, 
ге не рал Р. Де лић, за по вјед ник вој ске бо сан ске вла де, из ја вио је да би обра на 
сре бре нич ке и жеп ске ен кла ве би ла вр ло те шка и да је он за хва љу ју ћи, по 
ње го вом ми шље њу, успје шном про до ру бо ра ца из Сре бре ни це успио са чу-
ва ти дио сво је 28. ди ви зи је. Да кле, бо сан ски вој ни врх је од у стао од ен кла ве 
због ње не нео бра њи во сти“.137

Де бри финг хо ланд ског ба та љо на ба ца до дат но све тло на ову те му:
„2.1. Бор бе не и дру ге ак тив но сти

У то ку да на на до стиг ну тим л/о ус по ста вље ног ко ри до ра за про ла зак сна га 
28.дКоВ ни су из во ђе на б/д због стал ног при сти за ња, у ма њим гру па ма, но-
вих бо ра ца 28.дКоВ а ко ји је до са да укуп но при сти гло око 4-4.500“.138

Пре ма то ме, ско ро сви бор ци 28. ди ви зи је су се до 17. ју ла 1995. про-
би ли, али има и оних ко ји сва ко днев но још при сти жу ус по ста вље ним 
ко ри до ром.

2.3.5.2. Ева ку а ци ја ста нов ни штва Сре бре ни це

Од лу ку о раз два ја њу ста нов ни штва у две гру пе до не ли су вој ни и по-
ли тич ки пред став ни ци Му сли ма на у Сре бре ни ци. Од лу ку да се ра се ље на 
ли ца из Сре бре ни це пре ме сте у ба зу УН у По то ча ре до не ли су пред став ни-
ци хо ланд ског ба та љо на УН ПРО ФОР-а139. Ка да се вра ти мо до апри ла 1993. 
го ди не ви де ће мо да је ме ђу Му сли ма ни ма Сре бре ни це још та да по сто ја ла 
иде ја да ово под руч је на пу сте и да се пре се ле у Ту злу и око ли ну. Из са др-
жа ја па ра гра фа 54. Из ве шта ја ГС УН140 са зна је мо да су у апри лу 1993. го ди-
не, по сле кон тра о фан зи ве ВРС на 8. ОГ, му сли ман ске вла сти Сре бре ни це, 
на кон што је и сам град Сре бре ни ца био угро жен, би ле спрем не на пре да ју 
и по ну ди ле су да се пре да ју под три усло ва: 1) да се ра ње ни вој ни ци ева ку-
и шу ва зду шним пу тем; 2) да се ева ку и шу сви ци ви ли; и 3) да се га ран ту је 
без бе дан про лаз свим вој ним ли ци ма ко ји ће пе шке оти ћи у Ту злу.

Та ко ђе са зна је мо из Из ве шта ја вој ног екс пер та ту жи ла штва Ри чар да 
Ба тле ра да су по сле ди це те кон тра о фан зи ве по ти ски ва ње А РБиХ и ре ка 

136 Из ве штај УН ПРО ФОР-а oд 17. 07. 95. го ди не, до ка зни пред мет П588.
137  Де бри финг, Пи смо, стра на 10.
138 Ко ман да 2.К А РБиХ, Днев ни бор бе ни из вје штај број 02/1-13-505 oд 17. 07. 1995. 

го ди не у 21.45 ча со ва, ГШ-у А РБиХ. 
139  Де бри финг, па ра граф 3.38.
140 Из ве штај ГС УН, па ра граф 54.
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из бе гли ца ко ја се упу ти ла ка Сре бре ни ци и Ту зли141 и да је УН ПРО ФОР 
већ та да вр шио ева ку а ци је ста нов ни штва из Сре бре ни це у Ту злу, те да је 
до апри ла 1993. успе шно ева ку и сао при бли жно 9.000 Му сли ма на.142 Ева ку-
а ци је су, да кле, у ор га ни за ци ји УН ПРО ФОР-а по че ле две го ди не пре па-
да или за у зи ма ња Сре бре ни це. Му сли ма ни су, као што ви ди мо, још 1993. 
го ди не же ле ли да на пу сте под руч је Сре бре ни це и да се пре се ле у Ту злу. 
Ка сни је ће мо ви де ти да је же ља Му сли ма на да се пре се ле у Ту злу по но во 
ис так ну та у ју лу 1995. го ди не.

Пу ков ник Ка ре манс, ко ман дант хо ланд ског ба та љо на, за по чео је пре-
го во ре са ко ман дан том ГШ ВРС уве че 11. ју ла у хо те лу „Фон та ма“ у Бра-
тун цу, а на ре ђе ња и ин струк ци је за те пре го во ре до би јао је те ле фо ном и 
пи сме но од прет по ста вље не ко ман де УН ПРО ФОР-а из Са ра је ва: „Чим смо 
за у ста ви ли ва зду шне на па де, схва ти ли смо да из Сре бре ни це тре ба ева ку-
и са ти ци вил но ста нов ни штво. Ни је би ло хра не, ље кар ске по мо ћи или чак 
за шти те од вре мен ских усло ва за љу де ко ји су се та мо на ла зи ли“.143 Пре го-
во ри у хо те лу „Фон та на“ у Бра тун цу из ме ђу хо ланд ског ба та љо на и ВРС 
по че ли су на ини ци ја ти ву ко ман де УН ПРО ФОР-а. У ви део за пи су ко ји је 
при ка зан на све до че њу у Три бу на лу ге не рал Мла дић се обра тио пу ков ни-
ку Ка ре ман су ре чи ма „тра жи ли сте пре го во ре, из во ли те шта вам тре ба“.144

Као што ви ди мо у ко ман ди УН ПРО ФОР-а су схва ти ли да тре ба ева-
ку и са ти ци вил но ста нов ни штво и, ка ко ће мо ви де ти, у скла ду са тим схва та-
њем су и пред у зи ма ли од го ва ра ју ће ко ра ке у том прав цу.

„На дан 11. ју ла, оба ви је стио сам хо ланд ског ми ни стра од бра не о пла ни ра-
ној ева ку а ци ји и на шој на мје ри да ко ри сти мо ка ми о не УН ПРО ФОР-а и он 
се а тим сло жио. Ова ева ку а ци ја је за по че ла у 12:00 са ти у сри је ду 12. ју ла. 
Мла дић је прет по ста вио шта је ну жно и обез бје дио је мно го ауто бу са за ову 
свр ху. То је би ло ве о ма до бро при пре мље но.“145

Не сум њи во је да су у ко ман ди УН ПРО ФОР-а већ има ли план и на-
ме ру ка ко да план спро ве ду. О то ме су оба ве сти ли и ми ни стра од бра не 
Хо лан ди је. Та ко ђе је ја сно да је ко ман дант ГШ ВРС до бро пред ви ђао шта 
је план ко ман де УН ПРО ФОР-а и са ко јим про бле ми ма ће се су о чи ти то ком 
ре а ли за ци је пла на.

УН и Мла дић су се до го во ри ли да УН обез би је ди ди зел го ри во за ева-
ку а ци ју. То се ка сни је и до го ди ло.146 Зна чи по сто јао је до го вор УН сна га са 
ВРС у ве зи са ева ку а ци јом ци ви ла у „си гур ни ја под руч ја“. То, на да ље, зна-

141 Р.Ба тлер; „Из ве штај о ко манд ној од го вор но сти у ГШ ВРС“, па ра ге аф 3.4, стра на 
17, број Три бу на ла 06006255.

142 Ibid., па ра граф 3.5.
143 Хен дрик Кор не лис Ни ко лај, Из ја ва, број Три бу на ла 00899488.
144 До ка зни пред мет P991.
145Хен дрик Кор не лис Ни ко лај, Из ја ва, број Три бу на ла 00899488.
146 Р. Фран кен, Из ја ва стра на 5, број Три бу на ла 00920138.
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чи да ВРС ни је на сво ју ру ку или по соп стве ној од лу ци вр ши ла ева ку а ци ју. 
Ева ку а ци ју, као што се ви ди, а не при сил но пре ме шта ње.

Том при ли ком је Мла дић ре као да не на мје ра ва на па сти осо бље УН-а. Хтио 
је да раз го ва ра са ци вил ним и вој ним ру ко вод ством ен кла ве. Мла дић је ре-
као да ева ку а ци ја мо ра би ти на до бро вољ ној ба зи.147

Да кле они ко ји не же ле да бу ду ева ку и са ни у Ту злу мо гу да оста ну у 
Сре бре ни ци. И пу ков ник Ка ре манс је та ко ђе по све до чио да је ко ман дант 
ГШ ВРС ре као да ни ко ни ко га не сми је при си ља ва ти на ева ку а ци ју148

У на став ку пра ти ће мо са слу ша ње ма јо ра Фран ке на и од го во ре у ве зи 
са ева ку а ци јом ста нов ни штва из По то ча ра.

Де Ври ес: Шта је ге не рал Ни ко лај ре као о тим ауто бу си ма?

Фран кен: Не знам. Мо рам се вра ти ти на чи ње ни цу да ни сам био при су тан 
кад су раз го ва ра ли те ле фо ном. У сва ком слу ча ју, ре зул тат је, ко ли ко знам, 
био тај да је УН пи тао шта ба та љон мо же да ура ди – што је би ло нео бич но 
– а по том је ис так ну то да ни су у ста њу са ми спро ве сти ева ку а ци ју. (стр. 51)

То би тре ба ло да од кло ни сум њу да су УН би ле уме ша не у ева ку а ци ју.
Де Ври ес: На то ће мо се вра ти ти. Же ље ла бих да се вра ти мо на ауто бу се. Ви 
ка же те да је пот пу ков ник Ка ре манс та ко ђе знао за то?

Фран кен: Да.

Де Ври ес: Је ли ми слио да ће ауто бу си УН-а сти ћи?

 Фран кен: Не, ко ли ко је ме ни по зна то, об ја шње но му је да УН ни је у по ло жа-
ју да то учи ни. Ме ђу тим, ни је ва жно шта је он ми слио. Ко ли ко знам, ре че но 
му је да се то не ће до го ди ти.(стр. 52)

Де Ври ес: О то ме ће мо раз го ва ра ти ка сни је. Упра во сте не што на ба ци ли. Да 
ли је Ни зо зем ском ба та љо ну на ре ђе но да са ра ђу је при ева ку а ци ји, а ако је-
сте, ко је то на ре дио?

Фран кен: На ре ђе но нам је да са ра ђу је мо и да ко ли ко год мо же мо по бољ ша мо 
ху ма ни тар ну си ту а ци ју из бје гли ца или спри је чи мо да се знат но по гор ша. Не 
знам ко је из дао то на ре ђе ње, али знам ко ји ор ган. До шло је лан цем УН-а.
(стр. 58)

Све је да кле те кло уз зна ње и до го вор са УН. У ре а ли за ци ји пла на ева-
ку а ци је има про бле ма, али на сто ји се из на ћи ре ше ње да се план ре а ли зу је.

Де Ври ес: Мо же те ли нам ре ћи за што ни сте од би ли да по мог не те у ева ку а-
ци ји? (стр. 58)
147 Ibid. стра на 5. 
148 Пу ков ник Т. Ка ре манс, Из ја ва, број Три бу на ла 00815047.
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Фран кен: Већ сам опи сао си ту а ци ју у ко јој су се љу ди на ла зи ли. Ни је се 
ра ди ло о до бро од мо ре ним и на хра ње ним гра ђа ни ма ко ји се од ма ра ју при је 
де пор та ци је. Кад су сти гли с на ма, већ су би ли у жа ло сном ста њу. То ни сам 
мо гао пред ви дје ти. То се од но си на оно што сам ре као о ље кар ској бри зи, 
хи ги јен ској си ту а ци ји и сл. Мла дић је УН-у по ну дио да то са ми из ве ду, али 
је УН ре као да ни су у ста њу и за тим су одо бри ли Мла ди ћу да то на пра ви и 
то је та ко и би ло. На рав но да смо мо гли раз мо три ти не ки дру ги на чин да се 
обез би је ди да ти љу ди жи ви и здра ви до ђу на си гур но што је мо гу ће бр же и 
удоб ни је, уз нај бо љу мо гу ћу прат њу. То је од го вор на Ва ше пи та ње.

Де Ври ес: На осно ву тих ар гу ме на та, зар ни сте и са ми раз ми шља ли о то ме 
да пре ки не те ева ку а ци ју? Су де ћи пре ма оно ме што сте упра во ре кли, Ви сте 
би ли за ева ку а ци ју?

Фран кен: Да. Из го вор за пре ки да ње ева ку а ци је је за пра во до шао мно го ка-
сни је….. То мо же зву ча ти ци нич но, али би то до ве ло до си ту а ци је у ко јој би 
умро ве лик број љу ди, а да Мла дић то ме ни на ко ји на чин ди рект но не би 
при до нио. Као што је већ по ста ло ја сно, ври је ме је уви јек ра ди ло за Мла ди-
ћа. (стр. 59)149

То зна чи да је по сто ја ло одо бре ње УН ВРС-у да се из вр ши ева ку а ци ја 
ци ви ла из По то ча ра. Ни је ве ро ват но да су сна ге УН одо бре ње до не ле са мо-
стал но без зна ња Вла де из Са ра је ва.

„А он да је сти гла бом ба: сти гло је на ре ђе ње (на рав но усме но) да се по мог-
не Ср би ма, ко ји су до би ли до зво лу за де пор та ци ју ста нов ни штва соп стве-
ним во зи ли ма. Та да мо же те ура ди ти са мо јед ну ствар: по ку ша ти да одр жи те 
при су ство што је то ду же мо гу ће. Све је по зна то о оти ма њу и пљач ка њу 
на ших ти мо ва за прат њу, ти ме је наш до при нос окон чан“150

Овај из вод из са слу ша ња ма јо ра Фран ке на не сум њи во по ка зу је да је 
ева ку а ци ја ста нов ни штва из По то ча ра би ла пла ни ра на у УН и да, уства ри, 
пред ста вља на ста вак ко ји је за по чет још 1993. го ди не и та да пре ки нут од 
стра не му сли ман ске вла де из Са ра је ва.

Пи та ње: Сма тра ло се да би ева ку а ци ја мо гла да се из вр ши мир ни је без при-
су ства бо сан ских Ср ба. Ви сте, ме ђу тим, би ли ми шље ња да он (офи цир Дач-
ба та Ван Ду ијн, на по ме на ауто ра) не тре ба да уче ству је у ева ку а ци ји. Има ли 
сте раз ли чи то ми шље ње од Ван Ду иј на у по гле ду те над ле жно сти. Мо же те 
ли нам ре ћи ка кве сте при го во ре има ли на тај ток до га ђа ја?

Ру тен: Оног ју тра кад се то де си ло, при је све га су у ве зи би ли по руч ни ци ван 
Ду ијн и Ко стер. Ко стер је фак тич ки ко ман до вао на це сти, гдје се на ла зио 
наш по сљед њи за преч ни по ло жај. Ко стер је имао дру га чи је ми шље ње од ван 
Ду иј на, ко ји је сма трао да већ тре ба да за поч не. Дру гим ри је чи ма, ра зи ла же-
ње у ми шље њу ни је би ло из ме ђу ме не и ван Ду иј на. Ка сни је тог да на, на кон 
што сам сни мио фо то гра фи је…
149 Р. Фран кен, Из ја ва, број Три бу на ла 00920138.
150 Р. Фран кен, Из ја ва, до ка зни пред мет P611.
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Ко ен дерс: Ка ква је би ла при ро да тог ра зи ла же ња у ми шље њу из ме ђу ван 
Ду иј на и Ко сте ра?

Ру тен: По руч ник Ко стер је сма трао да још не тре ба да за поч ну с пре во зом 
из бје гли ца.

Ко ен дерс: Шта су тре ба ли да че ка ју?

Ру тен: Да до ђу бо сан ски Ср би. Ни је био наш за да так да са ми за поч не мо 
пре воз. Наш за да так је био са мо да пру жи мо ху ма ни тар ну за шти ту и спри-
је чи мо или про ма тра мо звјер ства и на си ље.(стр. 10/11)151

Шта зна чи кон ста та ци ја у пи та њу г. Ко ен дер са „Сма тра ло се да би 
ева ку а ци ја мо гла да се из вр ши мир ни је без при су ства бо сан ских Ср ба“? 
Ова кон ста та ци ја упу ћу је на за кљу чак да је ева ку а ци ја већ ис пла ни ра на и 
одо бре на у УН, те да су ева ку а ци ју тре ба ле из вр ши ти сна ге УН без при су-
ства Ср ба јер би то, на рав но, по њи хо вом ми шље њу, би ло си гу ир ни је. На 
исти зкља у чак упу ћу је и део од го во ра Ру те но вог да „наш за да так ни је био 
да са ми за поч не мо ева ку а ци ју“. Осим то га ви ди мо вр ло ја сно да се при ча 
о ева ку а ци ји, а не о де пор та ци ји или при сил ном пре ме шта њу. Да се, та да 
ка да је о то ме од лу чи ва но у лан цу ко ман до ва ња УН-а, сма тра ло да је то 
де пор та ци ја или при сил но пре ме шта ње, он да они то си гур но не би пла ни-
ра ли, одо бри ли и спро во ди ли. Не би при ста ли да уче ству ју у „ет нич ком 
чи шће њу“. Та ко би се то мо гло ту ма чи ти у не ким за пад ним др жа ва ма.

Спе ци јал ни иза сла ник Ге не рал ног се кре та ра Ује ди ње них на ци ја, Ја-
су ши Ака ши је 11. ју ла упу тио те ле грам УН у Њу јорк ко ји је са др жа вао 
ње го ве пред ло ге ве за но за си ту а ци ју са из бе гли ца ма у Сре бре ни ци. По-
сти гав ши до го вор о ово ме са нај ви шим вој ним и по ли тич ким са вет ни ци-
ма УНПФ, он је пред ло жио сле де ће: „… Мо ра ју се учи ни ти на по ри да се 
по стиг не до го вор са ВРС ка ко би се до зво ли ло ком плет ном ста нов ни штву 
ен кла ве, укљу чу ју ћи и све му шкар це, да оду за Ту злу. Уз по др шку УН ХЦР, 
УН ПРО ФОР ће по ку ша ти да по стиг не до го вор са ВРС да све кон во је за 
Ту злу пра ти осо бље УН.“152 У истом те ле гра му спе ци јал ни пред став ник 
Ге не рал ног се кре та ра УН оба ве шта ва над ле жне да Му сли ма ни же ле да оду 
из Сре бре ни це. Та ко ђе је ис та као да је пред лог са чи њен и у кон сул та ци ја ма 
са бо сан ском (му сли ман ском) вла дом.

Да кле, Ака ши је већ 11. ју ла пред ло жио Ује ди ње ним на ци ја ма да се 
ева ку и ше ци вил но ста нов ни штво у Ту злу. Раз бо ри то је за кљу чи ти да је 
му сли ман ско ру ко вод ство у Са ра је ву уче ство ва ло у кре и ра њу пред ло га 
спе ци јал ног пред став ни ка ГС УН. Ни је ве ро ват но да би, без кон сул та ци ја 
вла де из Са ра је ва, био под нет та кав пред лог, јер би по ли ти ча ри у Њу јор ку 
то мо гли ока рак те ри са ти као до при нос „ет нич ком чи шће њу“.

151 Ј. Ру тен, Из ја ва, број Три бу на ла 03080515.
152 Спе ци јал ни пред став ник ГС УН Ја су ши Ака ши, Из вје штај Ана ну, до ка зни пред-

мет P589, D174.



992. БОР БЕ НА ДЕЈ СТВА 28.ДИ ВИ ЗИ ЈЕ А РБиХ

Спе ци јал ни пред став ник ГС је оба ве стио Се кре та ри јат 12. ју ла о нај-
но ви јој си ту а ци ји у Сре бре ни ци и ис та као да хо ланд ски ба та љон не ма до-
вољ не ре зер ве хра не и да из бе гли ца ма у По то ча ри ма мо же до де ли ти са мо 
по два обро ка и ти ме ће се ис цр пи ти ре зер ве. „На гла сио је да се над ле жни 
из бо сан ске вла де про ти ве пла ну Ује ди ње них на ци ја да се из По то ча ра ева-
ку и шу сви они ко ји же ле да оду из Сре бре ни це.“153

Не мо гу се има ти ни ка кве ре зер ве у по гле ду по сто ја ња пла на УН за 
ева ку а ци ју из бе гли ца из По то ча ра у Ту злу. Али ни у по гле ду од лу ке вла де 
из Са ра је ва да не мо гу сви на пу сти ти Сре бре ни цу. Мо ра би ти и жр та ва. О 
то ме је на нај бо љи на чин све до чио Ибран Му ста фић, осни вач СДА у Сре-
бре ни ци и, та ко ђе, жр тва ма фи је из Сре бре ни це и Са ра је ва. У ин тер вјуу 
„Ве чер њим но во сти ма“ од 21 фе бру а ра 2013. го ди не, на стра ни 16, Му ста-
фић те шко оп ту жу је Али ју Изет бе го ви ћа и На се ра Ори ћа. Он је из ја вио да 
је по ли тич ко-вој ни врх БиХ, у са рад њи са та да шњим пред сед ни ком САД 
Би лом Клин то ном, до го во рио ге но цид у Сре бре ни ци:

„Бо шња ци су чи ни ли зло чи не над Бо шња ци ма у Сре бре ни ци. Ори ће ве сна-
ге су ли кви ди ра ле из ме ђу 500 (пет сто ти на) и 1.000 (хи ља ду) љу ди за ко је 
су про це ни ли да су им прет ња ако се до мог ну сло бод не те ри то ри је. Због 
жр та ва, бо ли и ма ни пу ла ци је, не ћу се сми ри ти све док Орић и ње го ви вој ни-
ци не бу ду иза ре ше та ка…“ При пре мио је, ка же, обим ну до ку мен та ци ју, на 
сто ти ну стра ни ца, са из ја ва ма све до ка – бра ће и си но ва ли кви ди ра них Бо-
шња ка, за пи се Ар ми је Р БиХ о про бо ју из оп ко ље не Сре бре ни це и спи ско ве 
„не по доб них“ Бо шња ка, ко ји ни ка ко ни су сме ли да иза ђу из Сре бре ни це.

Вра ћа ју ћи се на ис ка зе при пад ни ка Хо ланд ског ба та љо на у Сре бре-
ни ци у ју лу 1995:

Де Ври ес: Сје ћа те ли се је су ли из бје гли це до бро вољ но ушле у ауто бус?

Фран кен: Да, оп ште узев, ушли су до бро вољ но јер су за и ста же ље ли оти ћи, 
што је би ло ра зу мљи во.154

Му сли ма ни ни су же ле ли да оста ну у Сре бре ни ци. Же ле ли су да је на-
пу сте и да се пре се ле у си гур ни ја под руч ја под кон тро лом А РБиХ. У Ту злу, 
на рав но. Же ле ли су то још 1993. го ди не.

„У че твр так 13 .ју ла, на ста вље но је са тран спор ти ма у 06,30 ча со ва. Мо гу ће 
је да ни је би ло при сут них вој ни ка ВРС до 08,30 ча со ва. Из бе гли це су очај-
нич ки же ле ле да оду, та ко да је Дач бат пре у зео ор га ни за ци ју и ре че но је да 
су та ко ђе да ли мо гућ ност му шкар ци ма да ко ри сте ауто бу се до Клад ња за-
јед но са сво јим по ро ди ца ма. „Људ ски кор дон“ од вој ни ка Дач ба та је по бољ-
шан ка сни је тог ју тра до дат ним ко ри ште њем два оклоп на во зи ла ка ко би 
се спро во дио про ток из бе гли ца. Ти ме је спре че на мо гућ ност да љу ди бу ду 
из га же ни.155

153 Ibid.
154 Р. Фран кен, Из ја ва стра на 58, број Три бу на ла 00920138.
155  Де бри финг, па ра граф 5.22.
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Ви ди мо, да кле, да су из бе гли це очај нич ки же ле ле да оду за Ту злу, 
па је хо ланд ски ба та љон, да би удо во љио тој же љи, пре у зео ор га ни за ци ју 
тран спор та. Ако ово има мо у ви ду он да би то пре би ла ху ма ни тар на опе ра-
ци ја а не при сил но пре ме шта ње.

Да на 09. 07. 1995. го ди не Пред сед ни штво оп шти не Сре бре ни ца је упу-
ти ло Али ји Изет бе го ви ћу и ар миј ском ге не ра лу Ра си му Де ли ћу оба вест са 
сед ни це Пред сед ни штва оп шти не у ко јем од чел них љу ди из му сли ман ског 
ру ко вод ства тра же пре го во ре са ВРС за отва ра ње ко ри до ра за исе ље ње ста-
нов ни штва из Сре бре ни це. Ва жно је при ме ти ти да је овај зах тев упу ћен 9. 
ју ла, ка да још ни је би ло ни на зна ке да ће ВРС за у зе ти Сре бре ни цу.156

Шта би се на кра ју мо гло за кљу чи ти? У кон крет ном слу ча ју, по сто је 
ја ки до ка зи да се ра ди ло о ста нов ни штву ра се ље ном офан зи ва ма ко је је 
тра жи ло и же ле ло да се исе ли са под руч ја Сре бре ни це у Ту злу и око ли ну и 
да је исе ље ње ста нов ни штва из вр ше но ева ку а ци јом, за јед нич ким на по ри ма 
УН и ВРС.

Има ју ћи у ви ду ста ње му сли ман ског ста нов ни штва у По то ча ри ма: 
пре мо ре но, пре стра ше но, за бри ну то за чла но ве по ро ди ца ко ји су се упу ти-
ли у про бој, из глад не ло, жед но, ви со ку тем пе ра ту ру ва зду ха (пре ко 30°C), а 
да би се што пре спре чи ла ве ћа ху ма ни тар на кри за, би ло је нео п ход но бр зо 
ре а го ва ти. У Ује ди ње ним на ци ја ма је не сум њи во по сто јао план за ева ку а-
ци ју, али ни су га мо гли са ми спро ве сти, те је ВРС, обез бе ђу ју ћи ауто бу се 
и ка ми о не, Ује ди ње ним на ци ја ма пру жи ла по треб ну по моћ. За то је ева ку а-
ци ја му сли ман ског ста нов ни штва из По то ча ра пре би ла ху ма ни тар на опе-
ра ци ја, не го ли при сил но пре ме шта ње и де пор та ци ја.

2.3.6. Раз ло зи па да и за у зи ма ња Сре бре ни це

„Исто та ко, ни три до че ти ри хи ља де вој ни ка А БиХ (а пре ма зва нич ним 
из ве шта ји ма А РБиХ би ло их је око 5.000, на по ме на ауто ра) ко ји су се на ла-
зи ли у ен кла ви очи глед но ни су вје ро ва ли да се ен кла ва мо же од бра ни ти. У 
пред ве чер је за вр шне офан зи ве бо сан ских Ср ба 10. ју ла они су се оку пи ли 
за јед но са ти су ћа ма дру гих му шка ра ца и на пу сти ли ен кла ву.“157

Ве ра у соп стве не мо гућ но сти је мо рал ни те мељ од нај ве ћег зна ча ја. 
Од су ство те ве ре ни је би ло ка рак те ри сти ка са мо ко ман де и бо ра ца 28. ди-
ви зи је. И у ГШ А РБиХ ви ше су ве ро ва ли у не мо гућ ност од бра не не го ли у 
њен успех.

На дру гом ме сту, мо ра ло би се ис та ћи од су ство ко ман дан та ди ви зи је 
у кри тич ним тре ну ци ма. На и ме, по зна то је да је ко ман дант ди ви зи је На-
сер Орић на пу стио Сре бре ни цу и ко ман ду ди ви зи је још у апри лу 1995. са 
гру пом нај и стак ну ти ји ста ре ши на и да се ви ше ни ка да ни је вра тио. То ни је 
у скла ду са вој ним пра ви ли ма. Ко ман дант је ди ни це не сме исту нап шта-

156 Оп шти на Сре бре ни ца, Пред сед ни штво број 01-/95 од 09. 07. 1995. го ди не, до ка зни 
пред мет P990. 

157 Де бри финг, Пи смо, стра на 10.
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ти без одо бре ња, по го то во не сме би ти од су тан из је ди ни це ка да је ди ни ци 
пред сто ји те жак за да так. За 28. ди ви зи ју ни је би ло сло же ни јег за дат ка од 
од бра не ка да су је ди ни це ДК ВРС ис по љи ле ак тив на бор бе на деј ства. Не ма 
сум ње да му је не ко из вла сти одо брио од су ство, јер ка ко ту ма чи ти чи ње-
ни цу да због од су ства из је ди ни це у кри тич ним тре ну ци ма ни је од го ва рао, 
ба рем ди сци плин ски? Ка да не ма ко ман дан та и ка да је нај те же он да бор ци 
из вла че ре ал не за кључ ке и сум ња ју у ње го ве до бре на ме ре и на тај на чин 
гу бе по ве ре ње у ко ман ду и ко ман дан та.

„Нај ве ро ват ни је је по стиг нут спо ра зум с ре ше њем да Сре бре ни ца и Же па 
оста ну у Ре пу бли ци Срп ској.“158

О мо гу ћој и ве ро ват ној на год би за раз ме ну те ри то ри ја Сре бре ни це и 
Же пе цу ри ле су ин фор ма ци је и ме ђу на ро дом и ме ђу бор ци ма 28. ди ви зи је, 
те им је то оту пљи ва ло во љу за бор бом, а кон цен тра ци ју усме ри ло у прав цу 
спа ша ва ња жи во та, свог и сво јих по ро ди ца.159

„Ми смо кон так ти ра ли не пре кид но са Сре бре ни цом, али они ни су слу ша ли 
на ше су ге сти је и на ре ђе ња. Ни су ра ди ли по већ пред ви ђе ним пла но ви ма 
чи ме не би за др жа ли Сре бре ни цу, али би се из ву као на род. Да за кљу чим:

Глав ни узрок па да Сре бре ни це је из да ја од стра не ме ђу на род не за јед ни це и 
Сре бре ни ца се по ред пред у зе тих мје ра у да тим усло ви ма те шко мо гла од-
бра ни ти. Ме ђу тим, по сље ди це су мо гле би ти да ле ко лак ше да ни је би ло:

1. По ли тич ког и вој ног пре ви ра ња

2. Ја ког ути ца ја пси хо ло шко-про па ганд ног де ло ва ња срп ског агре со-
ра и УН ПРО ФОР-а, те је на род већ у про ље ће био спре ман за на пу шта ње 
Сре бре ни це

3. Ло ше ор га ни за ци је 28. ди ви зи је, по себ но си сте ма РиК-а (на што смо ути-
ца ли ко ли ко смо мо гли)

4. Не сна ла же ње и не из вр ша ва ње за да та ка ор га на вла сти и ко ман де 28. ди ви-
зи је ко је су до би ли од нас

5. Су ви ше оче ки ва ња од УН ПРО ФОР-а

6. Не пру жа ње от по ра при мје ре ног има ју ћим МТС, те ре ну и мо ти ву (од бра-
на на ро да)
158 Хам ди ја Тор лак, Из ја ва до ка зни пред мет D109. 
159 Из вје штај ГС УН, па ра гра фи 115, 154, 449. и 485.
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7. До но ше њем од лу ке о на пу шта њу Сре бре ни це, нео ба вје шта ва ње на ро да и 
не пред у зи ма ње мје ра да се то ура ди ор га ни зо ва но и уз ко ри ште ње има ју ћих 
МТС.“ 160

Овим за кључ ци ма ге не ра ла Де ли ћа ни је ни по тре бан по се бан ко ман-
тар. Ипак, ње гов би се за кљу чак мо гао по но ви ти на ма ло дру га чи ји на чин. 
По сто ја ли су пла но ви у вла ди и ГШ А РБиХ у Са ра је ву у ко ји ма је пред ви-
ђе но да Сре бре ни ца не ће би ти са чу ва на, а да се на род из ву че и спа си. Та ко 
је и би ло. Сре бре ни ца ни је од бра ње на, а на род је ева ку и сан у под руч ја где 
је же лео да бу де исе љен.

160 Ге не рал Р. Де лић, Вој ни узро ци па да Сре бре ни це, из ла га ње у Скуп шти ни Р БиХ, 
до ка зни пред мет P984.
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На кон што су је ди ни це ДК 11. ју ла ушле у Сре бре ни цу, без бор би, ко-
ман ди кор пу са је би ло ја сно да је глав ни на 28. ди ви зи је А РБиХ раз би је на 
и уни ште на. По сле ци ти ра ног да ту ма ди ви зи ја ви ше ни је мо гла ис по ља ва-
ти ефек тив на деј ства. Од се че на је 285. Иблбр у ре јо ну Же па. Са ко ман дом 
28. ди ви зи је ви ше ни је има ла ко му ни ка ци ју те је ко ман дант бри га де био 
при си љен да са мо стал но од лу чу је и де лу је, а ка да је мо гао да оства ри ко-
му ни ка ци ју то ви ше ни је ра дио са ко ман дом 28. ди ви зи је, јер она ни је ни 
функ ци о ни са ла. Ко му ни ци рао је ди рект но са ГШ А РБиХ и Вр хов ном ко-
ман дом, за јед но са рат ним пред сед ни штвом оп шти не Же па. Си ту а ци ја у 
ко јој се на шао са бри га дом би ла је опе ра тив но и так тич ки ве о ма не по вољ-
на. Од се чен од ма тич не је ди ни це, окру жен, био је уда љен од оста лих је ди-
ни ца А РБиХ ко је би му евен ту ал но мо гле пру жи ти бор бе ну по моћ. Што је 
нај бит ни је, мо рао је сам са сво јим по моћ ни ци ма до но си ти од лу ке, а то је 
нај те же. Увек је лак ше да дру ги до не се од лу ку.

Ко ри сте ћи ефек те деј ства на глав ни ну сна га 28. ди ви зи је А РБиХ у 
ен кла ви Сре бре ни ца, ко ман да ДК је од лу чи ла да про ду жи деј ства, да раз-
би је и уни шти остат ке 28. ди ви зи је у Же пи (285. Иблбр) и на тај на чин ство-
ри сло бод не сна ге ко је би ГШ ВРС мо гао упо тре би ти на оста лим де ло ви-
ма ра ти шта у РС, где су је ди ни це ВРС тр пи ле ве ли ке гу бит ке, при си ље не 
на по вла че ње и гу бље ње те ри то ри је РС. У за пад ном де лу те ри то ри је РС 
то је би ло нај и зра же ни је. У том сми слу, ко ман дант ДК је од лу чио 13. ју ла 
1995. да од мах пре ђе у на пад и раз би је 285. бри га ду у Же пи и да осло бо ди 
ен кла ву и очи сти је од му сли ман ских вој них сна га. За ре а ли за ци ју од лу-
ке из дао је За по вест за на пад на ен кла ву Же па, Оп.бр.1 под ши фро ва ним 
на зи вом „Ступ ча ни ца-95“161 13.ју ла 1995. го ди не. До га ђа ји у 285. Иблбр у 
Же пи од ви ја ли су се, углав ном, у скла ду са хро но ло ги јом ко ја је опи са на 
у до ку мен ту „Пад Же пе“162 уз на по ме ну да ови до га ђа ји не мо гу би ти по-
сма тра ни одво је но од до га ђа ја ко ји су се од ви ја ли у 28. ди ви зи ји А РБиХ у 
Сре бре ни ци.

1.1. – У раз го во ру, пре ко па кет ра ди ја, НШ 285. Иблбр, Р. Чар да ко ви ћем и 
НШ 2.К, оба вље ном у 09,00 са ти 13. 07. 1995. го ди не из вје ште ни смо, да се з/о 

161 За по вест за на пад на ен кла ву Же па Оп. бр. 1 „Ступ ча ни ца-95“, до ка зни пред мет 
P1225. 

162 „Пад Же пе“, до ка зни пред мет D55. 
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Же пе по вре ме но гра на ти ра и да за са да не ма пје ша диј ских на па да али има 
гру пи са ња око з/о Же пе.

Рат ном Пред сјед ни штву Же пе уру чен је за хтјев, од стра не агре со ра, за оба-
вља ње пре го во ра и да им тре ба до 11,00 са ти 13. 07. 1995. го ди не од го во ри ти 
да ли ће се пре го во ри одр жа ти или не.163

Рат ном пред сед ни штву Же пе ни је упу ћен зах тев већ пред лог да се 
про блем Же пе по сле ре ше ња Сре бре ни це ре ши пре го во ри ма уме сто ору-
жа ном бор бом, ка ко би се из бе гле жр тве на обе стра не. Пред лог за ре ше ње 
си ту а ци је у Же пи пре го во ри ма и мир ним пу тем је, са аспек та вој не док-
три не, ле ги ти ман, јер је увек бо ље ре ши ти про блем без бор бе не го бор бом. 
Да кле на ме ра ВРС да про блем Же пе ре ши на ми ран на чин-пре го во ри ма је 
вој но док три нар но ис прав на и мо гла би, уко ли ко до пре го во ра до ђе и на тим 
пре го во ри ма се по стиг не ре ше ње, би ти и ле гал на. Ме ђу тим из из ве шта ја 
ко ман де 2.К А РБиХ ја сно је њи хо во опре де ље ње да се не при хва та ни шта 
што пред ла же срп ска стра на, јер за њих ни је дан пред лог са срп ске стра не 
ни је до бар, ма кар он са др жа вао и од ред бе ко је су на до бро бит ста нов ни-
штва и вој ске у Же пи. Они су и да ље чвр сто на ста ја ли шту да тре ба да се 
бра не и од бра не ка ко би, по мо гућ но сти, спо ји ли ен кла ву Же па са сло бод-
ном те ри то ри јом под кон тро лом А РБиХ. Ова кав став и од лу ка, по сле па да 
Сре бре ни це, су вој нич ки не у те ме ље ни и не ма ју ни ка квог вој ног осно ва. 
Вој нич ки не ло гич но. То не зна чи да је не ло гич но и по ли тич ки, јер је у по-
ли ти ци ско ро све ло гич но и мо гу ће. Ко ман да 2.К А РБиХ оста вља у за да так 
по ли тич ким и вој ним ор га ни ма у Же пи да они са ми сми ре ста нов ни штво, 
да ура де све на по ди за њу мо ра ла ко ји је па дом Сре бре ни це пот пу но на ру-
шен, а по го то во је сру ше на ве ра у мо гућ ност оп стан ка и од бра не Же пе у 
са да шњем ста њу.

Већ 13.ју ла, ка да је ко ман да ДК из да ла за по вест за на пад на Же пу, 
ГШ АР БиХ обра тио се ВК ОС А РБиХ и тра жио ми шље ње и став у ве зи 
са на чи ном ре ше ња про бле ма Же пе.164 У пр вом ста ву овог до ку мен та ГШ 
А РБиХ упо зна је пред сед ни ка са си ту а ци јом и ис ти че да се на род оку пио и 
тра жи од пред сед ни ка рат ног Пред сед ни штва оп шти не Же па да иде на пре-
го во ре са чет ни ци ма (ВРС), да на тим пре го во ри ма ни шта не при хва та, не 
би ли се не што на ме ђу на род ном пла ну ре ши ло. Пред сед ник рат ног Пред-
сед ни штва Же пе мо ли да му се одо бри да иде на пре го во ре. За тим ис ти чу 
да су пре не ли став пред сед ни ка Изет бе го ви ћа да не тре ба ићи на пре го во ре 
и да ће се по ку ша ти по мо ћи Же пи вој но и по ли тич ки. Кон сул то ва ли су и 
пре ми је ра Си лај џи ћа и он им је из нио став да тре ба ићи на пре го во ре да би 
се са зна ло шта чет ни ци же ле, али да не тре ба ни шта при хва та ти на пре го-
во ри ма. На кра ју ГШ А РБиХ мо ли став пред сед ни ка. Ка да се па жљи ви је 

163 Ко ман да 2.К А РБиХ број 02/2-13/500 oд 13. 07. 1995. „Ван ред ни из вје штај о ста њу 
у 28. ди ви зи ји“, ГШ-у А РБиХ.

164 ГШ А РБиХ, број 1/825-1133 од 13. 07. 95, до ка зни пред мет D59.
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про у чи са др жај ово га до ку мен та ја сно је да ГШ А РБиХ не ма пред лог, што 
би би ло уоби ча је но са вој ног ста но ви шта, већ тра жи став ВК.

ГШ А РБиХ, пре ко 285. Иблбр, 13. 07. 95. оба ве шта ва рат но Пред сед ни штво 
оп шти не Же па да је став пред сед ни ка Пред сед ни штва Фе де ра ци је БиХ да не 
тре ба пре го ва ра ти са агре со ром и да се од ње га мо же оче ки ва ти са мо ул ти-
ма тив ни зах тев за пре да ју. На род и бор ци тре ба да на ста ве са при пре ма ма за 
ор га ни зо ва ни от пор и тре ба, од луч ним ме ра ма и на сту пом, учи ни ти све да 
се на род уве ри у мо гућ ност од бра не. Пред сед ни штво и вла да чи не све да се 
про блем ре ши вој но и по ли тич ки.165

Рат но пред сед ни штво оп шти не Же па из ве шта ва Пред сед ни штво Р 
БиХ о ста њу у Же пи где ис ти чу да чи не све да по мог ну вој сци у од бра ни, 
да по ве ре ни ци из рат ног пред сед ни штва на те ре ну ра де на ја ча њу мо ра ла, 
да је мо рал код на ро да и вој ске до бар, да агре сор и да ље вр ши пе ша диј ске 
на па де и пред ла же да би би ло до бро да из пред сед ни штва упу те по ру ку у 
сми слу охра бре ња и по др шке.166

Ко ман дант 285. Иблбр оба ве шта ва др. Хе љи ћа у Са ра је ву, ко ји је Же-
пљак и у Са ра је ву за сту па ин те ре се Же пе, о ста њу у Же пи ис ти чу ћи да 
срп ска стра на има ја ку ар ти ље риј ску по др шку, да су бор ци ис цр пље ни, да 
не зна ко ли ко ду го ће мо ћи из др жа ти, да раз о ру жа ва УН ПРО ФОР ка ко су 
се до го во ри ли. За тим ка же да је од ње га до био ин струк ци је и да све иде по 
пла ну.167

Пред сед ник Р БиХ упу тио је 18.07.95. су ге сти је на чел ни ку ГШ А 
РБиХ у ви ду пред ло га и ка же:

„Упра во сам за вр шио раз го вор са ге не ра лом Сми том. Мо жда би мо гао по мо-
ћи ева ку а ци ју же на, дје це и ста ри јих осо ба из Же пе пу тем УН ПРО ФОР-а. 
Да ли би то при хва тио? Мо жда би у овом слу ча ју мо гли оним шум ским ста-
за ма уба ци ти јед ну бри га ду (или ба та љон) вој ни ка пре ма Же пи и успје шни-
је на ста ви ти бор бу. Ови Же пља ци твр де да би се мо гло на ћи 500 до 1.000 
до бро во ља ца. Тре ба уба ци ти и гру пе у Го ра жде (коп ном). Би ло би то ве ли-
ко охра бре ње. Има за ин те ре со ва них. Ов дје је са чи њен и план ева ку а ци је 
ста нов ни ка Же пе у слу ча ју да не иде ни ово под тач ком 1. и 2. Ша љем ти га 
(план, на по ме на ауто ра). Оче ку јем тво је од го во ре по тач ка ма.“168

Не ма сум ње да је му сли ман ско по ли тич ко и вој но ру ко вод ство од мах 
на кон кра ха 28. ди ви зи је раз ми шља ло ка ко ева ку и са ти Же пу и да је ева ку-
а ци ја би ла у фо ку су ин те ре со ва ња. Тра жи ли су по моћ од ко ман де УН ПРО-
ФОР-а и са чи ни ли план ева ку а ци је ко ји је до ста вљен и на чел ни ку ГШ А 
РБиХ. План је, ка ко из гле да, са чи њен по што је ге не рал Смит обе ћао да би 
мо гао по мо ћи око ева ку а ци је же на, де це и ста ра ца. Шта је ов де још зна чај-

165 ГШ А РБиХ број 1/825-1135 од 13. 07. 95, до ка зни пред мет P734. 
166 Рат но Пред сед ни штво Же пе, број 01-119/95 oд 15. 07. 95, Из вје штај, до ка зно пред-

мет D103.
167 285.бри га да Же па, број 08-22-189/95 oд 16. 07. 95 Пла ни ра ње, до ка зни пред мет 

D105.
168  Изет бе го вић ге не ра лу Де ли ћу oд 18. 07. 95, до ка зни пред мет D60.
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но? Чи ње ни ца да ВК упу ћу је су ге сти је у ви ду пред ло га На чел ни ку ГШ А 
РБиХ ка зу је нам да је си стем ру ко во ђе ња и ко ман до ва ња у ОС фе де ра ци је 
БиХ пот пу но на ру шен. Пред ло зи за до но ше ње од лу ке и из да ва ње за да та ка 
до ла зе од пот чи ње них ка прет по ста вље ном, а овај их усва ја или не усва ја. 
Усво је ни пред ло зи по ста ју део од лу ке и за да та ка ко ји ће би ти из да ти на 
осно ву од лу ке. Опе ра тив но-так тич ка си ту а ци ја у ко јој се на шла 285. бри га-
да је то ли ко не по вољ на да не пру жа ни ми ни мум шан се да се про блем ре ши 
на ста вља њем бор бе них деј ста ва у окру же њу и то за јед но са на ро дом. Не 
по ста вља пред сед ник пи та ње от куд у Са ра је ву 1.000 Же пља ка ко ји би са да, 
ето, хте ли као до бро вољ ци да се уба це и по мог ну бри га ди да се про би је. Да 
су они хте ли да се бо ре не би ни би ли у Са ра је ву, оста ли би у Же пи и бо-
ри ли би се у са ста ву 285. бри га де. Или би их ВК пре ко по ли циј ских сна га 
по хап сио и упу тио, под по ли циј ском прат њом, у 285. Иблбр.

„1. Свим ва шим рас по ло жи вим сна га ма и сред стви ма ОД МАХ за у ста ви те 
на пад агре со ра на де ми ли та ри зо ва ну зо ну Же па.

Не мој те че ка ти, да бу де ка сно, као што ни сте пред у зе ли мје ре за за шти ту и 
спа ша ва ње ста нов ни штва и де ми ли та ри зо ва не зо не Сре бре ни ца.

2. Обез бје ди те и ОД МАХ омо гу ћи те не сме та ну до пре му хра не, ли је ко ва и 
ху ма ни тар не по мо ћи ста нов ни штву де ми ли та ри зо ва не зо не Же пе…

4. У слу ча ју да не пре ду зме те бла го вре ме не и аде кват не мје ре пре ма де ми-
ли та ри зо ва ној зо ни Же пе, го спо ди не Ге не ра ле, сно си те лич ну од го вор ност 
као и ци је ли УН ПРО ФОР, а ми не ће мо би ти у мо гућ но сти да спри је чи мо 
ма се на ро да ко је ће вам се осве ти ти за исто на сло бод ној те ри то ри ји БиХ“.169

Шта са да за кљу чи ти по сле ово га про те ста ко ман ди УН ПРО ФОР-а? 
Ка да се ма ло пре ци зни је про а на ли зи ра текст и по гле да ње го ва струк ту ра, 
то ни је про тест већ на ре ђе ње ко ман ди УН С/И. Ко ман дант 2.К А РБиХ да је 
се би за пра во и у над ле жност да мо же ко ман до ва ти сна га ма УН, што и ни је 
чуд но. То би мо гло за чу ди ти са мо на пр ви по глед, али ка да се вра ти мо уна-
зад на већ об ра ђе на до ку мен та ви де ли смо да је то био обра зац по на ша ња 
А РБиХ пре ма сна га ма УН ко је су би ле у нај ма њу ру ку ло јал не пре ма тој 
ар ми ји. Да кле по на ша ње сна га УН до та да да ва ло је за пра во ко ман дан ти ма 
А РБиХ да им се на нај ди рект ни ји на чин ин фил три ра ју у си стем ко ман до-
ва ња и упра вља ња и да им из да ју за дат ке и то, као што у овом слу ча ју ви-
ди мо, у ве о ма оштром и за по вед нич ком то ну.

У пр вом де лу Ин струк ци је „Пред у зи ма ње мје ра за од бра ну – су ге сти-
је“ ко ман да 2.К А РБиХ упо зна је ко ман ду бри га де у Же пи шта су до са да 
ура ди ли у ве зи бор бе не по мо ћи 28. ди ви зи ји, где се по себ но ис ти че про би-
ја ње ко ри до ра ко јим се ди ви зи ја из вла чи. На кра ју сто ји:

У ци љу ста би ли за ци је од бра не су ге ри шем вам сље де ће:
169 Ко ман да 2.K A Р БиХ Стр.пов.бр. 02/1-421/2 oд 14. 07. 1995. го ди не, Про тест.



1073. ЖЕ ПА

…

3. – Бит но је да из др жи те до 21. 07. 95.г. јер се та да одр жа ва Кон фе рен ци-
ја Европ ске за јед ни це о Бо сни. Има мо по да та ка да је чет ни ци ма пре шут но 
омо гу ће но да до 21. 07. 95. оства ре што мо гу, а по сли је тог да ту ма не ће мо ћи 
ни шта чи ни ти јер ће има ти ве ли ку по ли тич ку и вој нич ку ште ту.170

По сма тра но из угла вој не про фе си је и вој не док три не овај до ку мент је 
ве о ма ин те ре сан тан. Пр во, ни је уоби ча је но да вој ни ко мад на ти на овом ни-
воу упу ћу ју пот чи ње ним ко ман дан ти ма Ин струк ци је, а још је ма ње уоби-
ча је но да се у бор бе ним до ку мен ти ма ко ји се од но се на во ђе ње опе ра ци ја 
или бор би пот чи ње ним ко ман дан ти ма не што су ге ри ше. Њи ма се на осно ву 
од лу ке прет по ста вље не ко ман де из да ју за да ци и то пре ци зно о то ме шта 
тре ба да ура де у на ред ној или на ре ђе ној опе ра ци ји, а не и ка ко то да ура-
де, као што је „на ре ђе но“ ко ман ди УН ПРО ФОР-а, што смо ви де ли у прет-
ход ном до ку мен ту. Осим то га пот чи ње ном ко ман дан ту у Же пи се ка же да 
из др жи до 21. 07. из раз ло га ко ји је на ве ден у овом до ку мен ту. Али ин те ре-
сан тан је на чин и фак тор мо ти ва ци је да се до та да из др жи. То је лаж пот чи-
ње ном ко ман днту да прет по ста вље ни има по дат ке да ће чет ни ци, ако до 21. 
ју ла не за у зму Же пу, пре тр пи ти ве ли ку по ли тич ку и вој ну ште ту. Опа сна 
мо ти ва ци ја. Опа сна по нај ма ње два осно ва. Пр во: ако се от кри је да то ни-
је тач но гу би се по ве ре ње у ла нац ко ман до ва ња, и дру го: ако про тив ник и 
да ље на ста ви из во ђе ње пла ни ра не опе ра ци је као да се ни шта ни је де си ло и 
ако оства ри успех, а пот чи ње ни, ко ји је до био ин струк ци ју, до жи ви те жак 
по раз, он да оба ве зно до ла зи до ме ђу соб ног оп ту жи ва ња.

„Вре ме на за че ка ње ви ше не ма, на из ма ку смо сна га, не при ја тељ си ло ви то 
на па да и отва ра но ве прав це. Ми ви ше са ми не мо же мо бра ни ти Бо сну, сад 
Вам оста је да спа си те на род и бор це. Рас те ре ће ње не осје ћа мо. Бор ци чи не 
чу да али не ће мо ћи ду го. По на вљам пр ви ин те рес мо ра би ти СПАС НА РО-
ДА а сви оста ли ин те ре си мо ра ју би ти у дру гом пла ну. Мо ли мо да бу де те у 
стал ном кон так ту и да нас од мах из вје шта ва те о сва ком но вом кон так ту.“171

Апел је пот пу но ја сан са аспек та зна ча ја те ри то ри је оп шти не Же па 
за БиХ. Ни ста нов ни штво оп шти не Же па не ма ви ше ин те ре са за том те-
ри то ри јом. Са да им је при о ри тет за шти та и спа са ва ње ста нов ни штва. Као 
што се ви ди они ви ше не раз ми шља ју да оста ну у Же пи. Фо кус је пот пу но 
усме рен на ева ку а ци ју.

На овај апел дво ји це чел них љу ди Же пе Пред сед ник Р БиХ је упу тио 
акт на чел ни ку ГШ А РБиХ у ко јем му, из ме ђу оста лог, ис ти че:

„На кон да на шњег пи сма ко је су пот пи са ли Хај рић и Па лић ми слим да мо-
ра мо при пре ми ти план за по вла че ње из Же пе. План пред ста вља ре зер вну 
оп ци ју (пр ва оп ци ја оста је на ста вак от по ра), а тре ну так ње го вог спро во ђе-
170 Ко ман да 2.К А РБиХ, Ин струк ци ја „Пред у зи ма ењ мје ра за од бра ну-су ге сти је број 

1/825-1317 oд 17. 07. 1995. Ко ман ди 285. бри га де. 
171 Пред сјед ник РП Же па и ко ман дант 285.бри га де, Апел број 08-22-214/95 od 18. 07. 

1995. го ди не, Пред сјед ни ку пред сјед ни штва БиХ Али ји Изет бе го ви ћу. 
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ња од ре ди ли би за ви сно од даљ нег рзво ја си ту а ци је, али план тре ба да бу де 
при пре мљен. Мо ра мо да по ку ша мо да спа си мо на род и вој ску ако ће то би ти 
мо гу ће. По вла че ње тре ба да бу де ор га ни зо ва но, а је ди ни на чин су они шум-
ски пу те ви ко ји ма се ра ни је одр жа ва ла ве за. План из вла че ња, уз тво ју са гла-
сност, тре ба да са чи ни Па лић“.172

За тим пре ци зи ра ка ко би све то тре ба ло да се ура ди, ко би шта тре бао 
ура ди ти и ка ко би тре ба ло ис ко ри сти ти УН ПРО ФОР. На кра ју ипак до да је 
да су, по пи сми ма, ка ко из гле да у пи та њу са ти, и тра жи да му се хит но из-
не се став.

Не ма сум ње да је план ко ји је на чел ни ку ГШ А РБиХ већ, ка ко смо 
ви де ли, до ста вљен, са да про ши рен. Но вим пла ном фо кус је усме рен на спа-
са ва ње на ро да и вој ске. Али ни сам пред сед ник не ве ру је у тај план јер ка-
же „ако је то мо гу ће“. А зна да је сте мо гу ће. Са мо је по треб но при хва ти ти 
пре го во ре са ВРС и про блем пре го во ри ма ре ши ти уз по моћ УН ПРО ФОР-а. 
Опе ра тив но-так тич ка си ту а ци ја не пру жа мо гућ ност дру гих оп ци ја. Или 
на ста вак бор бе и ри зик да сви из ги ну или пре го во ри и ре ше ње про бле ма 
без бор бе, чи ме се из бе га ва ју жр тве и код вој ске и код ци ви ла. Би ло је за 
оче ки ва ти да су на у чи ли лек ци ју из Сре бре ни це. Прет ход ним пла ном је би-
ло об у хва ће но ци вил но ста нов ни штво и то са мо же не, де ца и ста ри је осо бе. 
Це ло куп на па жња је усме ре на на из вла че ње на ро да и вој ске из Же пе или 
ње но исе ље ње. За што? За то што је нај ви шим ру ко во ди о ци ма у БиХ ја сно да 
ни ко у овом мо мен ту не же ли да оста не у Же пи. Али пред сед ник је и да ље 
сум њи чав. Ка же „ако ни је пси хо ло ги ја у пи та њу“. Он да кле има став и ми-
шље ње да га ру ко во ди о ци, ци вил ни и вој ни, из Же пе мо жда и ла жу и вр ше 
пси хо ло шки при ти сак на ње га ка да ка жу да су у пи та њу не да ни не го са ти. 
Мо ра да је већ имао слич на ис ку ства са ла жним из ве шта ва њем од пот чи-
ње них за ко ја се ка сни је ис по ста ви ло да су би ла у функ ци ји пси хи ло шких 
при ти са ка, па је са да вр ло ре зер ви сан. И то до ка зу је да је си стем РиК-а у А 
РБиХ ско ро у пот пу но сти на ру шен. На ру ше но је по ве ре ње – је дан од нај ва-
жни јих прин ци па на ко ји ма се за сни ва си стем РиК-а.

Под озна ком „хит но“ рат но Пред сед ни штво оп шти не Же па по но во је 
упу ти ло апел А. Изет бе го ви ћу, у ко јем из ме ђу оста лог сто ји:

1. Шта је до са да по стиг ну то у рје ша ва њу на шег про бле ма, ка ква је даљ ња 
пер спек ти ва и за ко ји пе ри од? Ако мо же де таљ ни је.

2. Ка ко за ми шља те ева ку а ци ју ра ње них и бо ле сних, из не мо глих и сл. и са 
ко јим ци љем? Ра ди ли се мо жда о не чем дру гом?

3. Је ли ме ђу на род на за јед ни ца де фи ни тив но ди гла ру ке од Же пе?

4. Мо же мо ли би ти си гур ни да рје ше ње за нас не ће усли је ди ти пре ка сно?
172 Акт Пред сед ни ка Р БиХ на чел ни ку ГШ А РБиХ, до ка зни пред мет D106.
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На гла си те да ли да до би ве не по дат ке за др жим са мо за нај у жи круг или их 
мо гу пре до чи ти и на ро ду? Раз лог што ово пи там вам је по знат! Мо лим хит-
ност од го во ра! О тре нут ној си ту а ци ји у Же пи вје ро ват но сте упо зна ти пре ко 
Ге не рал шта ба!173

Пр во: тра жи се де та љан план шта је до са да учи ње но на од бра ни Же-
пе и шта ће се још пред у зе ти. Дру го: тра жи се од го вор на пи та ње ка ко се 
пла ни ра ева ку а ци ја ра ње ни ка и бо ле сних и ко ји је циљ те ева ку а ци је. Ка да 
до би ју од го вор на то пи та ње њи ма ће би ти још што шта ја сно. Мо ћи ће, из 
то га ци ља, за кљу чи ти пла ни ра ли се и ева ку а ци ја це ло куп ног ста нов ни-
штва из Же пе. Ово је ја сно из са мог пи та ња „ра ди ли се мо жда о не че му 
дру гом“. Сум ња и не по ве ре ње је оп ште па чак и у нај ви ше ру ко вод ство у 
Са ра је ву. А сум ња је, у те шким си ту а ци ја ма као што је ова, ве о ма опа сна 
и мо же до ве сти до по гре шних од лу ка и ве ли ких стра да ња због њих. Осим 
то га ве о ма је ја сно да је ин фор ми са ње и до са да би ло ве о ма се лек тив но јер 
се и са да тра жи одо бре ње да ли да се до би је не ин фор ма ци је за др же за нај-
у жи круг љу ди из рко во де ћих струк ту ра, вој них и ци вил них, или да се у 
тан чи не упо зна и на род па он да не ка се на род по на ша у скла ду са тим ин-
фор ма ци ја ма са нај ви шег вр ха. Очи глед но је да је ра ни је би ло и ла жног ин-
фор ми са ња за нај ши ре али и за нај у же ру ко вод ство. Ка ко из гле да, на у чи ли 
су лек ци ју из не по ве ре ња и сум ње.

Од го вор Али је Изет бе го ви ћа усле дио је 19. 07. 1995. го ди не:
По што ва ни пред сјед ни че,

Од го ва рам на Тво ја пи та ња од си ноћ:

1. Мно го и стал но смо ра ди ли на пи та њу Же пе, али смо још уви јек ма ло ура-
ди ли, упр кос да но ноћ ном тру ду.

2. Ева ку а ци ја је мо гу ћа са мо коп не ним пу тем под кон тро лом УН ПРО ФОР-а. 
Сва ко днев но раз го ва рам са ге не ра лом Сми том. Чет ни ци на мјер но оду го вла-
че раз го во ре. Ге не рал Смит га ран ту је си гур ност за же не и дје цу. Ви зна те 
да ап со лут не си гур но сти не ма. Чет ни ци су за му шкар це тра жи ли као пр ви 
услов по ла га ње оруж ја и њи хо ву ис тра гу и слич но, што сам ја ка те го рич ки 
од био из раз ло га ко је Вам не тре бам об ја шња ва ти.

3. Мој је план: из мје сти ти што ви ше ци ви ла, ако је мо гу ће све. Вој ни ци оста-
ју и на ста вља ју от пор. Ми ће мо чи ни ти све да вам по ма же мо (1) до ста вом 
МТС, (2) до бро вољ ци ма и (3) офан зив ним деј стви ма у ва шем прав цу (ми-
слим да ово да нас кре ће). Ако у ово ме не ус пи је мо, ви се про би јај те оним пу-
те ви ма (ви их зна те), али са да без те ре та же на и дје це ко ји би у ме ђу вре ме ну 
би ли из ву че ни.
173 Рат но пред сјед ни штво Оп шти не Же па, Апел број 01-121/95 од 18. 07. 1995. го ди не 

Али ји Изет бе го ви ћу.
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У про ду жет ку, Изет бе го вић ка же да је др.Хе љић са чи нио и дру ги 
план, али да се ге не рал Де лић не сла же. Хе љи ћев план пред ви ђа за јед нич-
ко из вла че ње на ро да и вој ске или прак тич но за јед нич ко про би ја ње ка Ту-
зли. Тра жи да ја ве ко ји план при хва та ју. Ово је до каз да је де фи ни тив но 
раз би јен си стем РиК-а А РБиХ. Сва ко за се бе има свој план, а ни је дан ни је 
уса гла шен са оним дру гим. Ха ос. Изет бе го вић се за тим дво у ми:

5. Да ли ће све би ти пре ка сно, не знам. Чи ни мо све што мо же мо као и ви. 
Мно ге ства ри ни су у на шим ру ка ма. Уздај мо се у Бо жи ју по моћ и ва шу и 
на шу бор бу.

Пре не си се ла ме Ав ди и сви ма дру ги ма.174

Раз бо ри то је за кљу чи ти да је од лу ка Вла де у Са ра је ву гла си ла да се то 
под руч је на пу сти и да се ста нов ни штво ева ку и ше у дру га си гур ни ја под руч-
ја. План ева ку а ци је си гур но по сто ји јер се, ка ко се ви ди, ну ди и пра вац и на-
чин ева ку а ци је али са мо ци ви ла. Ни ка ко вој ни ка. Тре ба вој ни ке осло бо ди ти 
те ре та ци ви ла и он да они по пла ни на ма мо гу и да ље у окру же њу да на ста ве 
бор бу, па ако бу ду сти сну ти и окру же ни оста је им да се про би ја ју, али са да 
без те ре та ци ви ла. То им је, ваљ да, по моћ ко ју им ну ди Вла да из Са ра је ва али 
и ГШ А РБиХ јер, ка ко ВК ка же, Де лић ми сли да ал тер на тив ни план, да се 
сви за јед но про би ја ју, ни је до бар. Из гле да, по свој при ли ци, да је на исти на-
чин тре ба ло бра ни ти и Сре бре ни цу та ко што ће 28. ди ви зи ја би ти осло бо ђе-
на ци ви ла ко ји су из бе гли у ба зу УН у По то ча ре и ода тле по пла ну је тре ба ло 
да бу ду ева ку и са ни, а при пад ни ци вој ске да оста ну и да на ста ве да се бо ре у 
окру же њу ка ко би и да ље сна ге ВРС ве зи ва ли за се бе и олак ша ли де бло ка ду 
Са ра је ва. Али у Сре бре ни ци ни је ишло све ка ко је пла ни ра но. Ни је ни мо гло, 
јер ко ман дант ди ви зи је ни је ни ко ман до вао ди ви зи јом. Би ло му је без бед ни-
је да из Ту зле и Клад ња пру жа мо рал ну по др шку остат ку ко ман де ко ји ма је 
ве ро ват но обе ћао по моћ у слу ча ју да не што кре не на о па ко. За што би, ина-
че, ње гов за ме ник по је дан при ме рак сва ке по шиљ ке или до ку мен та ко ји је 
упу ћи вао прет по ста вље ној ко ман ди слао и сво ме ко ман дан ту? Из гле да да 
ве ћи на ко ман да на та бри га да и бо ра ца ни су би ли спрем ни да на ста ве бор бу 
у окру же њу па су од лу чи ли да се про би ја ју ка Ту зли, ка ко би се спо ји ли са 
сво јим по ро ди ца ма ко је су већ би ле ева ку и са не та мо.

Од го вор на Ваш акт од 19.07.95.г. ко ји смо до би ли у 13:17 са ти до ста вљам:-

По што ва ни пред сјед ни че, те ле грам је обес хра бру ју ћи али не тре ба гу би ти 
на ду у Ала хо ву ми лост. Упу тио бих не ко ли ко пи та ња:
1) О че му је рас пра вљао Са вјет Без бјед но сти и мо гу ли УН при си ли ти чет-
ни ке да до пу сте ева ку а ци ју цје ло куп ног ста нов ни штва, по мо гућ но сти 
хе ли коп тер ски?

2) Је ли Са вје ту Без бјед но сти по ну ђен за хтјев да обез бје ди ова кву ева ку а ци ју?
174  У не до стат ку ци ти ра ног до ку мен та ис ти че мо од го вор на исти: „Ур гент но број 08-

22-235/95 од 19. 07. 1995. го ди не Пред сјед ник РП Оп шти не Же па Мех мед Ефен ди ја Хај рић 
од го ва ра Али ји Изет бе го ви ћу. 
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3) Има те ли за ро бље них чет ни ка ко је би мо гли ис ко ри сти ти као вид уцје не?

Пре не си те наш по зив и мол бу Ар ми ји да по мог не и да све од се бе! На ваш 
план не знам шта да ка жем. У сва ком слу ча ју бо ље да се би ло ко спа си не го 
ни ко али стал но ин си сти рај те да се обез бје ди ева ку а ци ја цје ло куп ног ста-
нов ни штва. Свје сни смо си ту а ци је, из бо ра не ма мо, бо ри ти се до зад ње га мо-
ра мо. Мо лим Ала ха да нам сви ма по мог не. План др. Хе љи ћа ни смо до би ли.

СЕ ЛАМ!!175

Ко нач но пре по зна је мо зах тев рат ног Пред сед ни штва Же пе да се обез-
бе ди без бед на ева ку а ци ја це ло куп ног ста нов ни штва и да то обез бе де УН. 
Ни шта од на ме ре да се оста не на том под руч ју. Ни ко не же ли да оста не 
на те ри то ри ји ко ја не ће би ти под кон тро лом А РбиХ. Ни ка ко. Не што је у 
овом од го во ру не ве ро ват но. Не ве ро ват но је то да ови из Же пе мо ле сво га 
ВК да пре не се њи хов по зив Ар ми ји да се ви ше ан га жу је на по мо ћи њи ма. 
Па зар ВК ни је у ста њу да то на ре ди ге не рал шта бу А Р БиХ? То упу ћу је 
и на за кљу чак да је по сто ја ло ви ше пла но ва за Же пу као што их је ве ро-
ват но би ло не ко ли ко и за Сре бре ни цу и да ни ко ни је ко ор ди ни рао те пла-
но ве. По ред то га, то још зна чи да је си стем ру ко во ђе ња и ко ман до ва ња А 
РБиХ био пот пу но на ру шен и де гра ди ран до те ме ре да ни је мо гао ефи ка-
сно функ ци о ни са ти.

До го ва рај те, али не за бо ра ви те:

1. Не ма по ла га ња оруж ја, пре ва ри ће вас.
2. Ако при хва те ева ку а ци ју же на и дје це, при пад ни ци УН ПРО ФОР-а ће мо-
ћи иза ћи тек ка да се са на ше стра не по твр ди да су же не и дје ца сти гла на 
сло бод ну те ри то ри ју.
3. Га ран ци је ге не ра ла Сми та лич но за си гур ност кон во ја и до вољ ну прат њу. 
Над ли је та ње хе ли коп те ри ма над ко ло ном.
Тра жи те хе ли коп тер ски пре воз и пре кид ва тре. Ин си сти рај те на то ме. Ако 
вам тре ба на ша по моћ, тра жи те.
Ако из ри чи то тра же су срет са УН ПРО ФОР-ци ма, омо гу ћи те им ви ђе ње по је-
ди на ца ко је же ле ви дје ти, ни ка ко свих, ни ти кон такт са њи ма. Об ја сни те им 
да се они на ла зе у ма лим гру па ма по чи та вој те ри то ри ји и да их као цје ли ну 
не мо гу ви дје ти. Га ран туј те им њи хо ву без бјед ност. При је длог др. Хе љи ћа 
вам је до ста вљен у про шлој по ру ци. То је онај дио ко ји по чи ње са „Ра си ме…176

Ово је про сто не ве ро ват но. ВК упу ћу је ру ко вод ство Же пе шта да зах-
те ва и од ВРС и од УН ПРО ФОР-а и ка же „ако вам на ша по моћ бу де по треб-
на ви се обра ти те и пру жи ће мо вам по моћ“. Све што смо до са да ана ли зи-
ра ли од до ку ме на та из Же пе ни је тра же ње по мо ћи већ ва пај за њом, али 
је очи глед но да је до са да ни су до би ли ни од ГШ ни од Вла де из Са ра је ва. 
Ов де се очи глед но ра ди о то ме да ни ко из Са ра је ва не же ли да пре у зме од-

175 Ibid.
176 Али ја Изет бе го вић; Ин струк ци ја Ефен ди ји Хај ри ћу Пред сјед ни ку РП Же пе од 19. 

07. 95. го ди не у 15.30 ча со ва, до ка зни пре мет D106.
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го вор ност за до но ше ње од лу ке. Од лу ку пре пу шта ју локлном ру ко вод ству, 
па ако не што кре не на о па ко он да има ју на ко га да сва ле кри ви цу. Као и у 
Сре бре ни ци. Ка ко ве ли ге не рал Смит „има ли смо ре ку из бе гли ца из Сре-
бре ни це, а вла да из Са ра је ва ни је хте ла ни шта да има са њи ма“.

Ин фор ма ци ја о пре го во ри ма са срп ском стра ном, тра же ње ми шље ња.

Да на 19.07.1995. год. на са стан ку из ме ђу пред став ни ка ци вил не вла сти Оп-
шти не Же па ко јем су при су ство ва ли Тор лак Хам ди ја и Ку ло вац Бе ња мин 
и пред став ни ка чет нич ке стра не ге не ра ли Мла дић и То ли мир и на чел ник 
ми си је Укра јин ске че те.177

За тим ис ти чу ко је усло ве је по ста ви ла срп ска стра на, ка ко би се из-
вр ши ла ева ку а ци ја и ко јим ре до сле дом, шта да се зах те ва у ве зи са вој но-
спо соб ним му шкар ци ма, ка ко би, на кон што по ло же оруж је, вој но спо соб ни 
му шкар ци би ли раз ме ње ни као рат ни за ро бље ни ци по прин ци пу „сви за 
све“ и ко ме да се обра те у ве зи с тим.

Ми хит но тра жи мо од Вла де сли је де ће:

а) да обез бје ди 400 агре сор ских вој ни ка за раз мје ну по спи ску ко ји по сје ду је 
Амор Ма шо вић.
б) да обез бје ди хе ли коп тер ски пре воз свих ка те го ри ја ста нов ни штва осим 
ра ње них, бо ле сних и ста рих осо ба.
Ово се мо ра ри је ши ти до су тра до 06.00 ча со ва са агре сор ском стра ном уз 
по сред ство ге не ра ла Сми та. Ра ди се о суд би ни 7.000 ста нов ни ка Же пе, а од 
то га 2.000 вој но-спо соб них му шка ра ца.

Да кле, ја сно се ви ди да срп ска стра на ну ди Му сли ма ни ма сло бо дан из бор. 
Ко хо ће да се ева ку и ше – мо же, ко не ће би ће му омо гу ће но да оста не на свом 
има њу. Да вој ни ци по ло же оруж је то је ле ги ти ман зах тев. Ко би при стао, у тим 
усло ви ма, да се вој ни ци ма су прот не стра не омо гу ћи да оста ну под оруж јем и 
оста ну на том под руч ју? Зах тев за раз о ру жа њем је ле ги ти ман јер при пад ни ци 
бри га де тре ба да об у ста ве деј ства, да се пре да ју и да по ло же оруж је. И ло кал ни 
ру ко во ди о ци Же пе тра же да се из вр ши, по сле пре да је и раз о ру жа ња бри га де, 
раз ме на по прин ци пу „сви за све“ од че га ће вла да у Са ра је ву, ка ко ће мо ка сни је 
ви де ти, од у ста ти. Са мо они зна ју за што ни су при ста ли на тај прин цип раз ме не, 
јер је он пот пу но ле га лан, ле ги ти ман и по штен. Ово је пр ви са ста нак у Же пи са 
пред став ни ци ма ло кал них вла сти на ко јем је уче ство вао ко ман дант ГШ ВРС. 
Све пре го во ре ко ји ће се по сле ово га да на во ди ти са срп ске стра не пред во дио 
је ко ман дант ГШ ВРС, и оне са ло кал ним вој ним и ци вил ним ор га ни ма и оне 
са пред став ни ци ма УН ПРО ФОР-а.

На са стан ку са ко ман дан том УН ПРО ФОР-а 18. ју ла 1995. пред сед ник 
Р БиХ Изет бе го вић је при стао да се из вр ше при пре ме за ева ку а ци ју Же пе.178

177 РП Оп шти не Же па и Ко ман да 285. бри га де број 08-22-245/95, Из вје штај А. Изет бе-
го ви ћу, Си лај џи ћу, ге не ра лу Де ли ћу и Хе љи ћу, до ка зни пред мет D58.

178  Из вје штај ГС УН, па ра граф 398. 



1133. ЖЕ ПА

1. Без об зи ра на ток пре го во ра, очу ва њу по сто је ћих л/о по све ти ти мак си мал-
ну па жњу.

2. Од мах при сту пи ти, са нај у жим ди је лом к-де са из ра дом пла на за про бој из 
окру же ња за слу чај да се по стиг не по ли тич ки до го вор о ева ку а ци ји ста нов-
ни штва са под руч ја Же пе и то на два прав ца.179

Ово на ре ђе ње је упу ће но са мо два да на по сле при хва та ња ВК да се 
из вр ше при пре ме за ева ку а ци ју Же пе.

Као што се ви ди, ни нај ви ша вој на ко ман да не до зво ља ва да се бри-
га да пре да иако се на ла зи у без из ла зној си ту а ци ји и у по ло жа ју ко ји јој не 
пру жа ско ро ни ка кве шан се за оп ста нак. На про тив, на ре ђу је јој се да се, 
ка да се осло бо ди ста нов ни штва ко је ће ве ро ват но би ти ева ку и са но, про би ја 
из окру же ња. Ни су из ву кли ни ка кву лек ци ју из про би ја ња ко ло не 28. ди ви-
зи је из Сре бре ни це. Ни су на у чи ли лек ци ју да је про бој из окру же ња опа сна 
так тич ка рад ња и ве о ма ри зич на у по гле ду мо гу ћих гу би та ка. А тре ба ли су. 
Би ло је за оче ки ва ти. У овом слу ча ју ри зик је још ве ћи јер је и ВРС на у чи ла 
лек ци ју из про бо ја ко ло не из Сре бре ни це, али и за же пач ку бри га ду про бој 
је мно го ком пли ко ва ни ји јер тре ба са вла да ти ве ћу те ри то ри ју не го они из 
Сре бре ни це. По ред то га, же пач ка бри га да је бор бе но сла би ја и не моћ ни ја 
од 28. ди ви зи је ко ја се про би ја ла из Сре бре ни це.

7. За ово на ре ђе ње и ре а ли за ци ју истог, ци вил не струк ту ре вла сти не сми ју 
зна ти. (Ibid.)

Ову тач ку на ре ђе ња ГШ А РБиХ не по треб но је ко мен та ри са ти, јер са-
ма по се би све го во ри.

Ра дио – из ви ђа њем до шли смо до сли је де ћих по да та ка:

– Ју че је до го во ре на пре да ја Же пе од стра не пред сјед ни ка из вр шног од бо-
ра скуп шти не Же па и не по зна тог ље ка ра, чла на рат ног пред сјед ни штва оп-
шти не Же па са ген. Мла ди ћем и ген. То ли ми ром, под усло вом да се да нас у 
10.00 са ти из Же пе ева ку и шу ра ње ни и бо ле сни ци у Са ра је во, у 14.00 са ти 
же не, дје ца и омла ди на до 18 го ди на и му шкар ци из над 55 го ди на уз ар би-
тра жу ме ђу на род ног ЦК ко ји би до шао из Ро га ти це.

Пре да ји је пред хо дио ме ђу соб ни су коб Нс/с (на ших сна га, на по ме на ауто ра), 
ко јом при ли ком су се об ра чу на ва ли упо тре бом ва тре ног оруж ја.

У Вла се ни цу тре ба да се до ве зе 30 ауто бу са и 5 шле пе ра за прог на ни ци ма. 
А/С (агре сор ске сна ге, на по ме на ауто ра) су тре нут но об у ста ви ле пре го во ре 
са на шом стра ном. До ла зак ци ви ла пре ма Клад њу на л/о оче ку је мо но ћас око 
22.00 са ти.180

179 ГШ А РБиХ број 1/825-1445 од 20. 07. 1995 „Про бој из окру же ња-из ра да пла но ва, 
На ре ђе ње Ко ман ди 285. бри га де. 

180  Ко ман да 2.К А РБиХ, „Днев ни бор бе ни из вје штај“ број 02/2-13-508 од 20. 07. 1995, 
ГШ-у А РБиХ. 
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Шта је ов де су прот но ме ђу на род ном ху ма ни тар ном пра ву и про тив но 
оби ча ји ма и за ко ни ма ра то ва ња? Ну ди се бри га ди да се пре да, да их МКЦК 
по пи ше и да по сле бу ду раз ме ње ни по прин ци пу сви за све. Ну ди се ева ку-
а ци ја свих ко ји ни су вој ни ци или ко ји ни су би ли вој ни ци бри га де и опет уз 
кон тро лу МКЦК ко ји би до шао из Ро га ти це. Али је ви дљи во, та ко ђе, да је и 
у Же пи као и у Сре бре ни ци би ло ме ђу соб них окр ша ја ме ђу Му сли ма ни ма 
и то окр ша ја упо тре бом на о ру жа ња, што ће ре ћи да је мо ра ло би ти и по ги-
ну лих у тим окр ша ји ма али и ра ње них. До су ко ба је до ла зи ло из раз ло га не-
сла га ња око на чи на ре ше ња про бле ма. Про блем је ја ко сло жен. Сва ко има 
не ка кав свој зах тев. Не ко да иде за јед но са сво јом по ро ди цом, не ко да му 
се га ран ту је за без бед ност по ро ди це, а да он оста не у вој сци и сл. Зах те ва 
је ско ро ко ли ко и љу ди. Те шко је у ова квим окол но сти ма на ћи за јед нич ко 
ре ше ње ко јим би би ли сви за до вољ ни.

Да на 23. ју ла 1995. го ди не ми ни стар у Вла ди у Са ра је ву Му ра то вић је, 
на пре го во ри ма о Же пи, об ја снио став ње го ве вла де и из ја вио да се бо сан-
ско ру ко вод ство са ста ло у Са ра је ву и да је до не ло сле де ће од лу ке:

… пр во: ен кла ва се не ће пре да ти и не ће би ти у пот пу но сти ева ку и са на; дру-
го: тре ба да се из вр ше при пре ме ко је ће да омо гу ће огра ни че ну ева ку а ци ју 
оних љу ди ко је бо сан ска вла да же ли да по ву че из Же пе и, тре ће: тре ба да се 
из вр ши раз ме на за ро бље ни ка по прин ци пу „сви за све“ 181

Са да ви ди мо и чи ње ни цу да у вла ди у Са ра је ву ево лу и ра ју ста во ви. 
Час хо ће пре го во ре и ре ше ње про бле ма Же па час не ће или хо ће под њи хо-
вим усло ви ма, иако ни су у по зи ци ји да по ста вља ју би ло ка кве усло ве. Ба-
рем не са вој ног аспек та. Про сто је не ве ро ват но да бо сан ска (му сли ман ска) 
вла да у Са ра је ву има љу де у Же пи ко је же ли да ева ку и ше, што под ра зу ме ва 
да има и оне ко је не же ли. Не ма од го во ра шта би би ло са њи ма. Је ли то жр-
тво ва ње ма њи не за рад до бро би ти ве ћи не? Не мо же се дру га чи је ту ма чи ти 
ова ква од лу ка вла де у Са ра је ву. Ако се при се ти мо из ја ве Ибра на Му ста-
фи ћа ко ју је дао „Ве чер њим но во сти ма,“ по на ша ње са ра јев ске вла де у оба 
слу ча ја, и у Сре бре ни ци и у Же пи, ско ро да је исто вет но. Има ли су сво је 
љу де ко је је тре ба ло ева ку и са ти, али и љу де ко ји су се мо гли жр тво ва ти.

Да на 24. ју ла 1995. го ди не пот пи сан је спо ра зум о раз о ру жа њу Же пе 
ко ји су пот пи са ли: са срп ске стра не ко ман дант Плбр Под рињ ске ла ке пе ша-
диј ске бри га де ВРС а ис пред му сли ман ске стра не Тор лак Хам ди ја; ове ри ли: 
ис пред УН ПРО ФОР-а Се мјон Дуд њик и ис пред ВРС ко ман дант ГШ ВРС.182

Аутор се су срео са ге не ра лом Мла ди ћем 25. ју ла у Хан-Кра му да би-
смо рас пра ви ли си ту а ци ју у Же пи и пра ти ли аспек те спо ра зу ма пот пи са ног 
19. ју ла. Мла дић је био у прат њи ге не ра ла Гве ре. Те ма Же пе је до ми ни ра ла 
са стан ком. Мла дић је сти гао но се ћи спо ра зум ко ји су пот пи са ли бо сан ски 
функ ци о не ри а ко јим се обез бе ђу је пре кид ва тре, ева ку а ци ја ци ви ла осим 
вој но спо соб них му шка ра ца и до го во ри за раз ме ну за тво ре ни ка под по кро-

181 Из вје штај ГС УН, па ра граф 415. 
182 Спо ра зум о раз о ру жа њу Же пе, до ка зни пред мет D51.
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ви тељ ством УН ПРО ФОР-а. На кон дво ча сов ног са стан ка од лу чио сам да 
пре ђем у Же пу и та мо на ста вим са ста нак са Мла ди ћем да бих лич но про це-
нио си ту а ци ју и по мо гао код бо сан ског спо ра зу ма о ева ку а ци ји ра ње них183. 
До 29. ју ла ге не рал Смит је још два пу та имао са ста нак са ко ман дан том ГШ 
ВРС ра ди ре ше ња пи та ња Же пе.

Да на 26. ју ла кад сам се вра тио на по ло жај ОП2, Смит, Мла дић и Па лић су 
има ли са ста нак. Ра ди ло се о раз мје ни рат них за ро бље ни ка. Бо сан ски ми ни-
стар Му ра то вић је за тра жио да се из вр ши раз мје на по прин ци пу „сви за све“. 
Мла дић је же лио раз ми је ни ти све му шкар це са бр да око Же пе, от при ли ке 
2.000 му шка ра ца, за 500 за ро бље них при пад ни ка ВРС-а, ко је су др жа ли Бо-
сан ци. Па лић се сло жио с тим, али не и Му ра то вић.184

Да кле Му сли ма ни ни су хте ли раз ме ну по прин ци пу сви за све. Раз бо-
ри то је за кљу чи ти да Му ра то вић, као пред став ник Вла де из Са ра је ва, ни је 
на то при стао из тач но од ре ђе них раз ло га. Из гле да да оно што су жр тво ва-
ли у Сре бре ни ци ни је би ло до ста па је тре ба ло још жр та ва а ни је има ло где 
осим у Же пи, а те жр тве је ла ко по ве за ти са они ма из Сре бре ни це. За што 
њи ма ни је од го ва рао прин цип раз ме не за ро бље ни ка „сви за све“ ка да овај 
прин цип у се би не са др жи ни ка ква усло вља ва ња ни спе ци јал не зах те ве. 
Овај прин цип је јед но ста ван и ако је био при хва тљив за ВРС, ко ја је ну ди-
ла го то во три пу та ви ше за ро бље ни ка од Му сли ма на, за што то ни је би ло 
при хва тљи во и за вла ду у Са ра је ву, а ко ман дан ту жеп ске бри га де Па ли ћу 
је сте?

Ко ман дант 285. бри га де је упу тио акт пред сед ни ку Али ји Изет бе го-
ви ћу и ми ни стру Му ра то ви ћу у ко јем их оба ве шта ва да су за вр ше ни пре го-
во ри на Бок ша ни ци у при су ству ко ман дан та УН ПРО ФОР-а ге не ра ла Сми-
та. Ни је ни шта до го во ре но, ка же ко ман дант бри га де, јер ге не рал Смит ни је 
до нео уго вор о раз ме ни по прин ци пу „сви за све“. За тим на во ди још не ке 
де та ље да би на кра ју за вр шио да је „ге не рал Смит ре као да ви не при ста је-
те на раз мје ну по пред ло же ном прин ци пу и да тај уго вор ни сте пот пи са ли. 
Мо лим Вас од го во ри те ми на ово што при је.“185

Са да тач но зна мо ко ни је хтео да вр ши раз ме ну по прин ци пу „сви за 
све“. Од то га прин ци па не ма по ште ни јег.

Су тра дан, 27.ју ла 1995, ко ман дант 285. бри га де оба ве шта ва пред сед-
ни ка да су до би ли оба пи сма и спо ра зум и до да је:

… ја вас пи там, а то да бу де са мо за на шу упо тре бу, је сте ли спрем ни за ми је-
ни ти нас Же пља ке, ко јих нас има укуп но око 2.500 са љу ди ма ко ји су до шли 
из Сре бре ни це, за све чет ни ке? Са мо да на гла си мо да ви ше од по ла овог људ-
ства не ма оруж ја и да не ма мо шан си за про бој. Ово нам од го во ри те до ју тра 
до 08.00, ка ко би зна ли да се по на ша мо јер се на Бок ша ни ци и да ље на ла зи 
зло чи нац Мла дић и наш пред став ник Хам ди ја Тор лак. Још јед но пи та ње: 
183 Ге не рал Смит, Из ја ва стра на 19, број Три бу на ла 00848867. 
184 Диб То мас Не а сон, Из ја ва, стр. 4.
185 Ко ман дант 285. бри га де Же па – Али ји Изет бе го ви ћу, до ка зни пред мет D56. 
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је сте ли спрем ни да пла ти те Ви тро шко ве хе ли коп те ра за на шу ева ку а ци ју, 
ако на то УН ПРО ФОР не при ста не?186

Опет кон спи ра тив но, „а то да бу де са мо за на шу упо тре бу“. Ко мен тар 
се чи ни су ви шним.

На ста вља се ева ку а ци ја ста нов ни штва из Же пе, обез бе ђе на је прат-
ња ба рем по је дан вој ник УН у сва ком во зи лу, а „… љу ди ни су би ли при-
си ље ни да оду већ су од лу чи ли да то учи не у окви ру то тал не ева ку а ци је 
ен кла ве.“187 Ге не рал То ли мир је у Же пи и из гле да да је за ду жен за ВБС, а 
бри га дир Па лић је та ко ђе при су тан и мо же се кре та ти уна о ко ло, сто ји у из-
ве шта ју УН са те ре на (до ка зни пред мет Д175).

Са срп ске стра не зах те ва но је да се сви вој но спо соб ни му шкар ци по-
пи шу и раз ме не „за на ше рат не за ро бље ни ке у му сли ман ским за тво ри ма“. 
Про це на је би ла: „све из бе гли це у Же пи су се опре де ли ле за исе ље ње као 
и дио до ма ћег ста нов ни штва. Оче ку је мо да ће дио му сли ман ских вој ни ка 
на пу сти ти ли ни је од бра не ра ди ор га ни зо ва ња по ро ди ца за исе ље ње. Из ве-
шта ван је ко ман дант ГШ ВРС о нај но ви јим ин фор ма ци ја ма. На при мер, из-
ве штен је да су му сли ман ске сна ге на па ле и за у зе ле од ре ђе не УН ПРО ФОР-
ове осма трач ни це и ис та као ка кве гу бит ке је УН ПРО ФОР пре тр пио.“188

УН ПРО ФОР-ова слу жба Г-2 Сек то ра Са ра је во (оба ве штај на), оце ни ла је 
да „Из гле да да је Же па, на овај или онај на чин, под кон тро лом вој ске бо сан ских 
Ср ба“. Г-2 је та ко ђе на по ме нуо да на те ре ну не ма пред став ни ка УН ХЦР-а и 
МКЦК и да ге не рал То ли мир по шту је спо ра зум о ева ку а ци ји, као и да вој ска 
бо сан ских Ср ба очи глед но на сто ји да ева ку а ци ју за вр ши до 26.ју ла.189

По след њи дан ка да је ге не рал То ли мир – чи ја је уло га би ла да, у име 
ВРС, ко ор ди ни ра ак тив но сти до го во ре не на са стан ци ма са Па ли ћем и пред-
став ни ци ма ци вил не вла сти Же пе и УН ПРО ФОР-а – био у Же пи је 29. ју ли, 
ка да је одр жао са ста нак са ге не ра лом Го би ља ром. Те ме на том са стан ку су 
би ле пре о ста ла не ре ше на пи та ња у ве зи раз о ру жа ња 285. бри га де и сло бо де 
кре та ња и из ла ска УН ПРО ФОР-а из Же пе.190 Већ 31.ју ла је био са ко ман дан-
том ГШ ВРС у Ба ња лу ци због до га ђа ја у за пад ном де лу Ре пу бли ке Срп ске, 
ка да су па ли Гра хо во и Гла моч, а ја ко угро же ни Др вар, Пе тро вац и Кључ.191

186 Оба вје ште ње ко ман дан та 285. бри га де Же па Пред сјед ни ку, до ка зни пред мет D171. 
187 УН, Нај но ви је ин фор ма ци је о Же пи, Те ле грам из Же пе Спе ци јал ном пред став ни-

ку ГС УН 26. 07. 1995. го ди не, до ка зни пред мет D175.
188 „Пад Же пе“, до ка зни пред мет D55. 
189 Ibid. 
190 Са ста нак То ли мир–Го би љар, до ка зни пред мет P582. 
191 Са ста нак То ли мир–Го би љар, до ка зни пред мет P582.



4. РАЗ МЕ НА ТЕ РИ ТО РИ ЈА ИЛИ НА ПУ ШТА ЊЕ 
СРЕ БРЕ НИ ЦЕ И КО ОР ДИ НА ЦИ ЈА ДЕЈ СТА ВА

УН ПРО ФОР – НА ТО

115. Пред став ни ци бо шњач ке за јед ни це оку пи ли су се у Са ра је ву 28. и 29. сеп-
тем бра да гла са ју о том ми ров ном па ке ту. УН ПРО ФОР је хе ли коп те ром пре-
ве зао де ле га ци ју Бо шња ка из Сре бре ни це у Са ра је во, ка ко би су де ло ва ла у 
рас пра ви. Пре по чет ка сед ни це де ле га ци ја се при ват но са ста ла са пред сед ни-
ком Изет бе го ви ћем ко ји је ње ним чла но ви ма ре као ка ко по сто је срп ски пред-
ло зи да се Сре бре ни ца и Же па раз ме не за те ри то ри је око Са ра је ва. Де ле га ци ја 
се ус про ти ви ла тој иде ји и о тој те ми се ви ше ни је ди ску то ва ло. Не ки пре жи-
ве ли чла но ви сре бре нич ке де ле га ци је из ја ви ли су да им је пред сед ник Изет бе-
го вић та ко ђе ре као да је са знао ка ко је у Бо сни и Хер це го ви ни мо гу ћа ин тер-
вен ци ја сна га НА ТО, до ко је би мо гло до ћи са мо уко ли ко би се Ср би про би ли 
у Сре бре ни цу и та мо по у би ја ли нај ма ње 5.000 љу ди. Пред сед ник Изет бе го вић 
је глат ко од ба цио тврд њу да је ишта слич но из ја вио. На кон тог при ват ног са-
стан ка бо шњач ка скуп шти на се са ста ла у пу ном са ста ву и из гла са ла да се не 
при хва ти па кет до го во рен на бро ду Ин вин сибл у фор ми у ко јој је пре зен ти-
ран, и по зва ла на даљ не раз го во ре и вра ћа ње свих те ри то ри ја узе тих си лом.192

По зив је до шао од пред сед ни ка Изет бе го ви ћа, ми смо на са стан ку рат ног 
пред став ни штва оп ћи не од ре ди ли де ле га ци ју ко ја ће ићи у Са ра је во. Од мах 
смо има ли не ке слут ње да ће се ту де ша ва ти круп не ства ри, јер пр ви пут из-
ла зи мо из Сре бре ни це и обез бе ђу је нам се пре воз с два хе ли коп те ра. Ка ко то 
да је на ма си гу ран из лаз, а за све ври је ме, от ка ко смо по ста ли де ми ли та ри-
зо ва на зо на, ни је нам мо гла до ћи ни јед на ци вил на ни вој на де ле га ци ја. Би ло 
је пред ви ђе но да иде и На сер Орић, али он ни је же лео ићи. Са Са ра јев ског 
аеро дро ма су нас тран спор те ри ма од ве зли пред хо тел Хо ли деј Ин. Би ло је 
то ври је ме одр жа ва ња Бо шњач ког са бо ра, на ко јем се од лу чи ва ло и о оном 
ми ров ном пла ну о по дје ли Бо сне. Ту нас је при мио пред сед ник Изет бе го вић 
и од мах на кон по здра ва пи тао: Шта ви ми сли те о за ме ни Сре бре ни це за Во-
го шћу? Не ко ври је ме је би ла ти ши на па сам се ја ја вио и ре као: Пред сед ни-
че, ако сте нас зва ли на го то ву ствар, он да то ни сте тре ба ли ра ди ти, јер се 
ва ља вра ти ти пред на род и при хва ти ти те рет те од лу ке на нас. Но ви нар је и 
да ље ин си сти рао на то ме да ли је та ква по ну да де цид но од би је на. Ме хо љић 
је из ја вио: „Ми смо то од би ли без ди ску си је. Он да је он (Изет бе го вић) ре као 
: Зна те, ме ни је Клин тон ну дио у апри лу 1993 го ди не (на кон па да Цер ске и 
Ко ње вић По ља) да чет нич ке сна ге уђу у Сре бре ни цу, из вр ше по кољ пет хи-
ља да му сли ма на и та да ће би ти вој на ин тер вен ци ја. На ша де ле га ци ја је би ла 

192 Из ве штај ГС УН, па ра граф 115.
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са ста вље на од де вет љу ди. Ка да је по чео са бор, пред сед ник је ушао да нас 
на ја ви и ка да је то учи нио сви су уста ли на но ге и до че ка ли нас апла у зом, 
као хе ро је. Ми смо има ли за хтјев, уко ли ко се при хва ти план, да Сре бре ни ца 
има фи зич ку ве зу са Ту злом.“ У при лог ово га го во ри и чи ње ни ца да је три 
ме се ца пре по чет ка опе ра ци је ВРС из Сре бре ни це, на ред бом Ра си ма Де ли ћа, 
ко ман дан та ГШ А РБиХ, од мар та 1995 го ди не, по ву чен На сер Орић,ко ман-
дант 28. ди ви зи је, са ве ћом гру пом ни жих ко ман да на та и ко ман ди ра.193

Да је му сли ман ска стра на же ле ла соп стве ни вој нич ки по раз у Сре бре-
ни ци, то је нај сли ко ви ти је из ра зио Се фер Ха ли ло вић, не ка да шњи ко ман-
дант му сли ман ске вој ске, у сво јој књи зи „Лу ка ва стра те ги ја“. Он на во ди 
да је Сре бре ни ца пре да та Ср би ма и твр ди да је би ла од бра њи ва, са чи ме би 
се сва ки про фе си о нал ни вој ник сло жио. Он ка же да је у Сре бре ни цу ушло 
ма ње срп ских вој ни ка не го што је то бро ја ло обез бе ђе ње на ску пу СДА у 
вре ме ка да се ре ша ва ла суд би на ен кла ва. Иако се по Ха ли ло ви ће вом ми-
шље њу ра ди ло о нај бит ни јем де лу стра те гиј ског фрон та, та од бра на ни је 
оја ча на већ на про тив сна ге су ски ну те и њи хов део упу ћен на из вр ше ње 
опе ра ци је за де бло ка ду Са ра је ва. Шта ви ше, на том кон гре су СДА ни је би-
ло ни сло ва о Сре бре ни ци, већ су се ко ман дан ти и нај ви ши ге не ра ли му-
сли ман ске вој ске утр ки ва ли ко ће гла сни је из ра зи ти сво ју ло јал ност Али ји 
Изет бе го ви ћу. Чак су упри ли че ни и све ча на смо тра оста та ка 28. ди ви зи је и 
по де ље на број на при зна ња ко ја на рав но, ни су ни чим за слу же на.

И На сер Орић, ко ји се у вре ме опе ра ци ја за Сре бре ни цу са још 17 ста-
ре ши на из 28. ди ви зи је на шао на шко ло ва њу у Зе ни ци у свом пи сму Али ји 
Изет бе го ви ћу из ја вљу је да се ни је сла гао са Изет бе го ви ће вим пла ном да се 
Сре бре ни ца пре да, на ро чи то не са оним што ће се ка сни је де си ти, а то је 
ли кви да ци ја му сли ман ских ци ви ла и рат них за ро бље ни ка. И по ред то га, 
Орић се за хва љу је Изет бе го ви ћу за 2 ми ли о на ма ра ка ко је је до био на Жу-
том мо сту код Бра тун ца ка да је пре бит ке на пу штао Сре бре ни цу.194

Ко нач но, план за Сре бре ни цу је по сто јао у Са ра је ву. У од ре ђе ном тре-
нут ку до нет је за кљу чак да ен кла ва ви ше ни је би ла у сфе ри стра те гиј ског 
ин те ре са Фе де ра ци је БиХ. Тре ба ло ју је пре да ти, али уз ма мац Ср би ма да 
из вр ше рат не зло чи не, а ако их, ко јим слу ча јем, не би учи ни ли он да зло чи не 
тре ба из ми сли ти и при пи са ти их Ср би ма ма ни пу ли са њем ин фор ма ци ја ма. 
Са да зна мо и од ко ман дан та 28. ди ви зи је да је по сто јао План за Сре бре ни цу 
са ко јим се он ни је сла гао и са да исто та ко зна мо за што он ни је ко ман до вао 
ди ви зи јом ка да је ВРС ис по љи ла на ме ре у ве зи са Сре бре ни цом. Јед но став-
но ни је до бро да је ди ни цом ко ман ду је ста ре ши на ко ји се на сла же са сво јим 
вр хов ним ко ман дан том јер он да он не би ди сци пли но ва но, вој нич ки без по-
го во ра из вр ша вао на ре ђе ња и од лу ке вр хов но га ко ман дан та. Не би при стао 
да ту те ри то ри ју вој нич ки из гу би, што би пру жи ло по вољ ну мо гућ ност по-
ли ти ча ри ма као Изет бе го вић да раз ме не већ из гу бље не те ри то ри је. То би 

193 Ха ки ја Ме хо љић, „Да ни“, 22. јун 1998. 
194 Р. Ра ди но вић, Екс пер ти за за Сре бре ни цу у пред ме ту Кр стић, стра на 66, број Три-

бу на ла 01060704.
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се по ли тич ки чак мо гло при ка за ти и као успех јер је, ето, ус пео да раз ме ни 
већ из гу бље не те ри то ри је. За то га је тре ба ло по ме ри ти са ме ста ко ман дан та 
али га не сме њи ва ти, јер би и то мо гло има ти не га тив не по сле ди це. Мо же се 
пред по ста ви ти да је за то из ми шље но ње го во „шко ло ва ње и уса вр ша ва ње“ 
у Зе ни ци са још око два де се так вој них ста ре ши на ни жег ран га, ка ко би га у 
ре ле вант ном пе ри о ду мо гао за ме њи ва ти на чел ник шта ба.

Тре ба ли бо љи до каз да је Сре бре ни ца по слу жи ла по ли тич ком вр ху 
у Са ра је ву за по сти за ње „ви ших“ ци ље ва? Гру ба ана ло ги ја са на па дом на 
Перл Хар бор у де цем бру 1941. го ди не про сто бо де очи:

Ипак, нас још увек уче да Пред сед ник ни је знао за на пад. На ово стра шно 
пи та ње од го вор ни је дат, јер га ни ко не по ста вља. Ка ко би пред сед ник Ру-
звелт, ако је уна пред знао о пред сто је ћем на па ду, до пу стио да се он до го ди? 
Од го вор гла си да је знао и да ни шта ни је пред у зео, јер мо ра да је чи тао и 
ве ро вао уче њу Ал бер та Пај ка о „жр тви јед но га чо ве ка за дру ге“… Ка да би-
сте ве ро ва ли, као што пред сед ник Ру звелт очи глед но је сте, да „је дан чо век 
мо же би ти жр тво ван због мно штва“, ла ко је за кљу чи ти да је ње гов став о до-
га ђа ји ма око Перл Хар бу ра био при хва тљив за ве ће до бро људ ско га ро да.195

Је дан од пре жи ве лих функ ци о не ра из Сре бре ни це, та да шњи чел ник 
стран ке СДА у Сре бре ни ци, Ха ки ја Ме хо љић, у фил му нор ве шке те ле ви-
зи је ко ји је при ка зан и на на ци о нал ној те ле ви зи ји Швед ске и ко ји је иза звао 
ве ли ке про те сте бо шњач ке за јед ни це у Скан ди на ви ји, ко ја је зах те ва ла по-
вла че ње фил ма и об у ста вља ње ње го вог при ка зи ва ња, по твр дио је пред ка-
ме ра ма свој ис каз да је 1993. у Са ра је ву Изет бе го вић из ра зио спрем ност да 
жр тву је Сре бре ни цу и Же пу за те ри то ри је под кон тро лом Ср ба око Са ра је-
ва (Во го шћа и још не ка пред гра ђа).

179. Сле де ћа на зна ка не сре ђе но сти си ту а ци је у Сре бре ни ци по ста ла је ви-
дљи ва 3. фе бру а ра, ка да је Сре бре ни цу по се тио ко ман дант сна га УН ПРО-
ФОР-а. Он се са стао са ко ман дан том бо шњач ких сна га у ен кла ви На се ром 
Ори ћем, ко ји је из ра зио же љу да се са ге не ра лом вра ти у Са ра је во ње го вим 
хе ли коп те ром. Упи тан због че га то же ли, Орић је ре као да же ли да раз го ва-
ра са пред сед ни ком Изет бе го ви ћем и ру ко вод ством бо сан ске вла де ко ји су 
се, по ње го вом ми шље њу, при пре ма ли да пре го ва ра ју о усту па њу бо шњач ке 
кон тро ле над Сре бре ни цом као де лом ми ров не на год бе. Ко ман дант сна га 
УН ПРО ФОР-а ни је мо гао да на то при ста не. Орић је на кра ју оти шао из ен-
кла ве у апри лу 1995. го ди не и ни ка да се у њу ни је вра тио.196

То пот кре пљу је сум њу да је ипак би ло до го во ра и на ме ре вла де из Са-
ра је ва за раз ме ну Сре бре ни це и Же пе за дру га под руч ја. Ако је та ко, он да 
ни је те шко схва ти ти за што је ис кон стру и сан сре бре нич ки ма са кр и до го-
во ре но да Ср би на вод но по ко љу ви ше од 5.000 му сли ма на да би НА ТО ин-
тер ве ни сао, ка ко је Изет бе го вић оба ве стио пред став ни ке ло кал не вла сти из 
Сре бре ни це још 1993. го ди не. Од ла зак На се ра Ори ћа са гру пом нај спо соб-

195 Ралф Епер сон, „Ма со не ри ја-за ве ра про тив хри шћан ства,“ Pu bli us Press, Ari zo na 
Re pu blic, САД.

196 Из вје штај ГС УН, па ра граф 179. 
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ни јих ста ре ши на из ди ви зи је очи гле дан је знак и до каз да је он са свим по у-
зда но био упо знат о аран жма ни ма за раз ме ну Сре бре ни це и Же пе за дру ге 
те ри то ри је, та ко да је ње гов да љи ан га жман на те ре ну из гу био сми сао.

449. Ко ман дант УН ПРО ФОР-а се то ком па у зе са стао са пред сед ни ком Изет-
бе го ви ћем, ко ји је из ра зио зна тан оп ти ми зам у ве зи са опе ра ци јом „На мер на 
си ла“ и ње ним мо гу ћим ути ца јем на ми ров ни про цес. Пред сед ник је об ја-
снио да је бо сан ска вла да на кон па да Сре бре ни це и Же пе по ка за ла на кло ност 
ка мо гућ но сти да се та под руч ја раз ме не са Ср би ма. У за ме ну за усту па ње 
Сре бре ни це и Же пе Ср би ма у окви ру ми ров ног спо ра зу ма, бо сан ска вла да 
је хте ла да јој се усту пи онај део Са ра је ва ко ји је пре ма ми ров ном пла ну 
Кон такт гру пе до де љен Ср би ма. Пред сед ник Изет бе го вић је да ље об ја снио 
да ће про блем код сва ког ми ров ног спо ра зу ма би ти у то ме да се „ствар ност 
укло пи у ли ни је на цр та не на ма пи.“ 197

По све му су де ћи, овај план је одав но осми шљен, са мо што ра ни је ни-
је би ло мо гу ће пред ло жи ти га јав но или ре а ли зо ва ти отво ре но. Са да, под 
при ти ском и прет њом бом бар до ва ња НА ТО, ство ре ни су усло ви да се раз-
ме на де фи ни тив но из вр ши: Сре бре ни ца и Же па за под руч ја Са ра је ва ко ја 
су пла ном Кон такт гру пе би ла пред ви ђе на да при пад ну Ср би ма. Раз ме штај 
коц ки ца по при ма све ви ше по ли тич ког сми сла: му сли ман ска стра на је хте-
ла да Сре бре ни цу и Же пу раз ме ни за те ри то ри је у око ли ни Са ра је ва ко је су 
за њу стра те гиј ске, као што су Сре бре ни ца и Же па стра те гиј ске те ри то ри је 
за РС за то што обез бе ђу ју кон ти ну и тет те ри то ри је из ме ђу ис точ ног и за-
пад ног де ла РС, али и су сед ство са Ср би јом дуж це ле гра ни це. По ли ти ча ри 
по не кад оства ру ју сво је ци ље ве омо гу ћа ва ју ћи соп стве ној вој сци да из гу би 
не ке те ри то ри је. И то не би ло ко је већ баш оне ко је су део аран жма на за 
до го во ре и раз ме ну. Мно го је јед но став ни је раз ме ни ти те ри то ри је ко је су 
вој нич ки већ из гу бље не. За то по ли ти ча ри чи не све да вој ска те те ри то ри је 
из гу би. При хва тљи ви је је об ја сни ти да је, ето, те ри то ри ја већ из гу бље на, 
а за ње но вра ћа ње ри зи ко ва ли би се мно ги жи во ти. На ова кво об ја шње ње 
по ли ти ча ри оче ку ју по зи тив не ре ак ци је од сво га на ро да. По го то во ка да се 
ме диј ски до бро об ра де. На та кав на чин, они на са ма ре соп стве ну вој ску па 
чак ако тре ба мо гу да окри ве и по је ди не вој не ко ман де и је ди ни це за гу бље-
ње те ри то ри је. Као што смо ви де ли, ка да ус пе ју да их раз ме не он да се ти ме 
хва ле ка ко су ипак ус пе ли већ из гу бље не те ри то ри је ста ви ти у па кет аран-
жман за раз ме ну. И у Ре пу бли ци Срп ској би ло је слич них си ту а ци ја. Мо гло 
би се ар гу мен то ва но твр ди ти да је те ри то ри ја ко ју је кон тро ли сао 2.КК ВРС 
вој нич ки из гу бље на сми шље но од стра не по ли тич ког вр ха РС ка ко би се 
те ри то ри ја РС на лак ши на чин мо гла све сти на до го во ре них 49% од укуп не 
те ри то ри је БиХ, што је по пла ну Кон такт гру пе тре ба ло да при пад не РС.

У па ра гра фу 454. Из ве шта ја ГС ја сно се ви ди при зна ње ко ман дан та УН-
ПРО ФОР-а за БиХ да су сна ге УН иза шле из ман да та УН и да су са очу ва ња 
ми ра пре шле на на ме та ње ми ра упо тре бом си ле. А у па ра гра фу 456. де фи-
ни тив но се по ми ње по јам Ре пу бли ка Срп ска и по де ла те ри то ри је БиХ на два 

197 Ibid., па ра граф 449. 
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де ла, од но сно из ме ђу два ен ти те та, и то Фе де ра ци је БиХ и Ре пу бли ке Срп ске, 
са устав ним уре ђе њем БиХ као јед не др жа ве са два ен ти те та и три на ро да. И 
ова кво устав но уре ђе ње је не ло гич но, али Хр ва ти из БиХ су при ста ли да им се 
при зна ста тус рав но прав ног на ро да и при хва ти ли да оста ну без сво га ен ти те та.

485. Пр во пи та ње се ти че мо гућ но сти да су се бо сан ска вла да и стра на бо-
сан ских Ср ба, мо жда уз зна ње јед не или ви ше др жа ва чла ни ца Кон такт 
гру пе, до го во ри ле да Бо шња ци не ће свим си ла ма бра ни ти Сре бре ни цу под 
усло вом да се Ср би оба ве жу да не ће свим си ла ма бра ни ти сво ју те ри то ри ју 
око Са ра је ва. Ме ђу тим и пре не го што су Ср би на па ли Сре бре ни цу, Бо шња-
ци су по ку ша ли да на пра ве про бој из Са ра је ва и Ср би су од би ли тај на пад. 
Чи ни се да би то обез вре ди ло сва ки раз лог из ког би бо шњач ке вла сти мо гле 
да до зво ле Ср би ма да за у зму Сре бре ни цу. Не ма ни ка кве сум ње у то да је за-
у зи ма ње Сре бре ни це и Же пе од стра не Ср ба олак ша ло Бо шња ци ма и Ср би-
ма да се сло же око те ри то ри јал них осно ва за ми ров ни спо ра зум. Ср би, ко ји 
су сма тра ли да гра ни ца са Ср би јом из стра те шких раз ло га тре ба да бу де под 
њи хо вом кон тро лом, има ли су те ри то ри ју ко ју су же ле ли и ни су хте ли да је 
вра ћа ју. Бо шња ци ко ји су сма тра ли да Са ра је во и при ла зи Са ра је ву тре ба да 
бу ду под њи хо вом кон тро лом, мо гли су да то тра же у за ме ну за Сре бре ни-
цу и Же пу. Чи ње ни ца да је ис ход тра ге ди је у Сре бре ни ци на од ре ђен на чин 
до при нео за кљу че њу ми ров ног спо ра зу ма – та ко што је про бу дио во љу ме-
ђу на род не за јед ни це, од вра тио па жњу Ср ба од пред сто је ћег на па да Хр ва та 
и ума њио сте пен ри зи ка да при пад ни ци УН ПРО ФОР-а бу ду узе ти за та о це, 
те та ко што је омо гу ћио да стра не лак ше ре ше од ре ђе на те ри то ри јал на пи-
та ња – не пред ста вља до каз о за ве ри. Ра ди се о тра гич ној иро ни ји. Ни је дан 
до каз ко ји је раз мо трен у про це су при пре ме овог Из ве шта ја не ука зу је на то 
да је ијед на стра на, из Бо сне или ме ђу на род не за јед ни це, ор га ни зо ва ла или 
при ста ла на пад Сре бре ни це, осим оних ко ји су на ре ди ли и из вр ши ли на пад 
на ту ен кла ву. Мо је лич но ми шље ње је да људ ски и ин сти ту ци о нал ни про-
пу сти на мно гим ни во и ма, а не не ка сми шље на за ве ра, пред ста вља ју раз лог 
из ког Ср би ни су спре че ни да пре га зе за шти ће ну зо ну Сре бре ни це.198

 Ипак су се до го во ри ли око по де ле те ри то ри ја и пре Деј тон ског спо ра-
зу ма. Сва ка од стра на је има ла сво је стра те шке те ри то ри је ко је је тре ба ла 
за др жа ти. Му сли ма ни око Са ра је ва, а Ср би Сре бре ни цу и Же пу.

Мо је убе ђе ње да су се стра не до го во ри ле о бу дућ но сти ен кла ве Сре бре ни ца 
мо же об ја сни ти чи ње ни цу да је Мла дић све уна пред при пре мио. У сре ду, 
12. ју ла, око 5.000 из бе гли ца на ла зи ло се у на шој ба зи у По то ча ри ма, а још 
их је 20.000 би ло у окол ним фа бри ка ма. Ми слим да је Ар ми ја БиХ са ве то ва-
ла те љу де да по тра же уто чи ште у објек ти ма хо ланд ског ба та љо на, а вој ска 
бо сан ских Ср ба од луч но тје ра ла пре ма хо ланд ском ба та љо ну. Нај ви ше 2 до 
3% ових из бе гли ца би ли су му шкар ци у до би из ме ђу 16 и 60 го ди на. Ми смо 
пр во сме сти ли што је мо гу ће ви ше из бе гли ца у ба зу. Ка да је ба за би ла пу на, 
по че ли смо да их при ма мо око ба зе.199

198 Ibid., па ра граф 485. 
199 Пу ков ник Т. Ка ре манс, Из ја ва од 29. 09. и 09. 10. 1995. го ди не стра на 3, број три-

бу на ла 00818008.
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Има ли смо пред со бом озби љан про блем. Та о ци Дач ба та, итд. УН је из гу био 
за шти ће ну зо ну, љу ди из ње су би ли за тво ре ни ци, ни смо успи је ва ли до би ти 
при ступ за тво ре ни ци ма Бо сан ци ма, има ли смо 35.000 из бје гли ца ко је су на-
ви ра ле у Бо сну, а Бо сан ци ни су ни шта хтје ли да има ју с њи ма.200

Не ма бо љег до ка зног пред ме та и чи ње ни це да је Вла да из Са ра је ва на 
че лу са Изет бе го ви ћем жр тво ва ла свој на род из Сре бре ни це и да је о то ме на-
ро ду ви ше бри ну ла ВРС на че лу са сво јим вој ним ко ман дан том. Жр тво ва ње 
ци ви ла и њи хо во до во ђе ње у по зи ци ју не бе збед но сти да би се сте кла ка ква 
вој на или по ли тич ка пред ност над про тив ни ком је та ко ђе зло чин и то зло чин 
ве ћих раз ме ра, јер се жр тву је соп стве ни на род. Зар у овој не бри зи за соп стве-
ни на род ни је са др жа на на ме ра да се тај на род жр тву је за рад не ка квих ви ших 
по ли тич ких ци ље ва? Ов де је на ме ра мно го ја сни ја и очи глед ни ја не го на вод-
на на ме ра срп ске стра не за ис тре бље њем и из вр ше њем „ло кал ног ге но ци да“.

Ис хра на вој ни ка 28. д КоВ на ли ни ја ма је до во де на у пи та ње ра ди не до стат-
ка хра не а 13 гра ђа на је да нас умр ло од гла ди од ко јих 10 су чла но ви по ро-
ди ца бо ра ца…
3. За хтје ви: … Ко ман да и ста нов ни штво Сре бре ни це тра жи од Ко ман де 2. К, 
Ге не рал шта ба А Р БиХ, Пред сјед ни штва Р БиХ и свих дру гих ре ле вант них 
фак то ра од го вор, хо ће ли им се по мо ћи или не ће, или да кре ну на пу шта ти 
ен кла ву по што не мо гу гле да ти уми ра ње сво јих нај ми ли јих.201

Не сум њи во је да и у овом слу ча ју ко ман да 28. ди ви зи је на го ве шта ва 
бу ду ће до га ђа је, у ком прав цу ће се они кре та ти, од но сно шта на ме ра ва ју 
да ура де ко ман да ди ви зи је и ци вил но ру ко вод ство Сре бре ни це са це ло куп-
ним ста нов ни штвом. Ја сно је да је и јед ни ма и дру ги ма по ста ла пот пу но 
схва тљи ва чи ње ни ца да је Сре бре ни ца и од стра не вла де из Са ра је ва и од 
ГШ А РбиХ на пу ште на да се са ма сна ла зи са сво јом ко ман дом и са сво јим 
ци вил ним пред став ни ци ма вла сти. Очи глед на је њи хо ва на ме ра да Сре-
бре ни цу на пу сте и да оду за Ту злу и Кла дањ, од но сно у под руч ја БиХ ко је 
кон тро ли ше А РБиХ или у си гур ни ја под руч ја, ка ко их они на зи ва ју. Та ко-
ђе се ви ди и чи ње ни ца да Му сли ма ни Сре бре ни це пре те Вла ди у Са ра је ву 
уми ра њем ци вил ног ста нов ни штва од гла ди због те шке ху ма ни тар не си ту-
а ци је. Прет ња смр ћу соп стве ној вла ди је по сту пак очај ни ка ко ји не ма ви ше 
оп ци ја за ре ше ње си ту а ци је у ко ју су са ми за па ли на па да ју ћи срп ске ци ље-
ве, ка ко вој не та ко и ци вил не, из ен кла ве, а по том скла ња њем у ен кла ву под 
окри љем сна га УН. Ка да је ВРС пред у зе ла ме ре да то да ље спре чи, та да су 
Му сли ма ни схва ти ли да не ће мо ћи без по мо ћи Вла де из Са ра је ва или ГШ А 
РбиХ да ре ше но во на ста лу си ту а ци ју па су се он да опре де ли ли да ко ри сте 
сред ства прет ње пре ма сво јој вла ди и нај ви шој вој ној ко ман ди. И то чи ме? 
Прет њом да ће на пу сти ти Сре бре ни цу и пре се ли ти се у си гур ни ја под руч ја 

200 Ге не рал Смит, Из ја ва од 08. 11. 2002. го ди не, број Три бу на ла 03400948.
201 Ко ман да 2.К А РБиХ, Бор бе ни из вје штај број 02/2-13-491 oд 05. 07. 1995. го ди не, 
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под кон тро лом Ар ми је Р БиХ. А за вла ду у Са ра је ву, као што смо ви де ли, 
та кав аран жман је и од го ва рао.

Ако по ву че мо па ра ле лу о ху ма ни тар ној си ту а ци ји по сле 20. ју на 1995. 
го ди не и по чет ком ју ла 1995. го ди не ви ди мо да је она у су шти ни иста. Ме ђу-
тим, у пе ри о ду од 20. ју на до по чет ка ју ла пре те жно се из во де и из ве шта ва 
се о успе шним бор бе ним деј стви ма и на но ше њу не при ја те љу, огром ним гу-
би ци ма на не тим су прот ној стра ни, уме сто о ху ма ни тар ној си ту а ци ји. По-
чет ком ју ла, ка да не при ја тељ пред у зи ма ме ре да уз вра ти и оне мо гу ћи да ље 
уби ја ње из за се де сво јих вој ни ка и ци ви ла, и ка да му сли ман ско ру ко вод ство 
схва та да је то озбиљ но и да ће би ти ка жње ни за сва уби ства и дру ге зло чи не, 
по чи њу да из ве шта ва ју о „ка та стро фал ној“ ху ма ни тар ној си ту а ци ји у ко јој 
љу ди уми ру од гла ди, за шта је опет крив не при ја тељ, а не по губ на по ли тич-
ка и вој на ак тив ност ко ја се из Са ра је ва, Ту зле и ен кла ва про во ди пре ма срп-
ским ци ви ли ма и ВРС, али и пре ма соп стве ном ста нов ни штву у ен кла ва ма.

Си ту а ци ја од 1993. у Сре бре ни ци и Же пи би ла је сле де ћа. Ни Сре бре ни ца ни 
Же па се ни су мо гле бра ни ти без вој не по др шке. Мо гли су се бо ри ти, али се ни су 
мо гли од бра ни ти и оста ти не за ви сне. Та два под руч ја су би ла у ве о ма те шком 
по ло жа ју, по што су би ла та ко бли зу гра ни це са Ср би јом. Мо жда су због то га 
оста ле ме та Ср ба, по што су Ср би хтје ли Дри ну. Нај вје ро ват ни је је по стиг нут 
спра зум да Сре бре ни ца и Же па оста ну у Ре пу бли ци Срп ској. То је вје ро ват но је-
ди ни раз лог за што Сре бре ни ци и Же пи ни је пру же на ме ђу на род на вој на по моћ. 
А и бо сан ска ар ми ја ни је мо гла да до ђе до Сре бре ни це и Же пе и укло ни бло ка-
ду. Ми слим да су ти усло ви до ве ли до па да Сре бре ни це и Же пе.202

На кон овог ци та та све је то ли ко ја сно да ко мен тар ни је ни по тре бан.
154. Кон такт гру па је обе ло да ни ла свој ми ров ни план 4. ју ла 1994. го ди не. 
Те ри то ри јал ни аран жма ни пред ви ђа ли су да 51% зе мље бу де под упра вом 
бо шњач ко-хр ват ске фе де ра ци је, а пре о ста лих 49% зе мље под упра вом вла де 
бо сан ских Ср ба. (По гле да ти ма пу на кра ју овог по гла вља). Чла но ви Кон такт 
гру пе су би ли све сни да тај ми ров ни план мо жда не ће би ти при хва тљив за 
све стра не, а на ро чи то за бо сан ске Ср бе. 203

Ко нач но, ме ђу на род ни пред став ни ци, и то они из нај бит ни јих зе ма-
ља или зе ма ља ко је пред ста вља ју ре ле вант не по ли тич ке чи ни о це у ме ђу-
на род ној за јед ни ци, сма тра ју да тре ба да се из вр ши рас по де ла те ри то ри је 
БиХ из ме ђу за јед ни ца ко је у њој жи ве. Пред ло жен је и прин цип по ко ме би 
тре ба ло из вр ши ти рас по де лу те ри то ри је.

462. Кра јем ју ла бо сан ски Ср би су под кон тро лом др жа ли при бли жно 70% 
те ри то ри је Бо сне и Хер це го ви не. До 22. сеп тем бра, УН ПРО ФОР је про це-
нио да Ср би има ју кон тро лу над при бли жно 49%, а Хр ва ти око 21%. Ма па на 
ко јој су уцр та не ли ни је фрон та углав ном се по ду да ра ла са те ри то ри јал ним 
по де ла ма ко је је пред ло жио тим Сје ди ње них Др жа ва.204

202 Хам ди ја Тор лак, Из ја ва, до ка зни пред мет D109. 
203 Из вје штај ГС УН, па ра граф 154.
204 Ibid., па ра граф 462. 
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И та ко су во ђе не вој не опе ра ци је под над зо ром гру пе ге не ра ла из САД 
све до тле док парт не ри ХВО и А РБиХ ни су за у зе ли 52% те ри то ри је БиХ 
да би ка сни је на ми ров ним пре го во ри ма у Деј то ну не што би ло вра ће но РС, 
пре све га Мр ко њић Град и део ње го ве те ри то ри је, па је те ри то ри ја БиХ ко-
нач но по де ље на у при бли жном од но су 51% пре ма 49%, али тек по што су 
те ри то ри је вој нич ки за у зе те, на кон по ти ски ва ња ВРС.

463. У тој за вр шној фа зи ра та, ра се ље но је при бли жно 90.000 Ср ба, углав ном 
из за пад не Бо сне. Ра се ље но је и 25.000 Бо шња ка, од ко јих су ве ћи на би ли 
при ста ли це Фи кре та Аб ди ћа ко ји су по бе гли пред про до ром сна га бо сан ске 
вла де и би хаћ кој ен кла ви. У сен ци те вој не си ту а ци је, ми ни стри спољ них 
по сло ва Бо сне и Хер це го ви не, хр ват ске и са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је су 
се 26. сеп тем бра до го во ри ли око ни за даљ них до го во ре них основ них прин-
ци па у ко ји ма су по тан ко на ве де на на че ла ко ја ће би ти те мељ за Устав Бо сне 
и Хер це го ви не око ко јег тре ба да се по стиг не са гла сност у окви ру ми ров ног 
спо ра зу ма. Пред сед ник Изет бе го вић је у од ре ђе ној ме ри по др жао те прин-
ци пе, а г.Ка ра џић из дао са оп ште ње у ко ме је оба ве стио на род Ре пу бли ке 
Срп ске да је, на осно ву Даљ них до го во ре них основ них прин ци па, „мо гу ће 
да ће се у бли ској бу дућ но сти по сти ћи по ли тич ко ре ше ње.“ 205

Има мо од ли чан при мер ка ко се та ко зва на ме ђу на род на за јед ни ца од-
но си ла пре ма срп ској стра ни у су ко бу у БиХ. У овом слу ча ју ни је из вр ше но 
ет нич ко чи шће ње, де пор та ци ја и при сил но пре ме шта ње. По стан дар ди ма 
за пад них зе ма ља ни је, јер се ра ди о Ср би ма. Пре ма њи ма је све до пу ште но. 
То су Ср би „ра се ље ни офан зи ва ма,“ ка ко ла кон ски ка же ге не рал Смит.

437. Кра јем ав гу ста ге не рал ни се кре тар НА ТО је пред став ни ку Се кре та ри ја та 
ре као да је све стан ве зе из ме ђу ва зду шних уда ра и по ли тич ког про це са ко ји 
ра ди г. Хол брук. Истог да на, ко ман дант сна га је до био упут ство да ге не ра-
лу Клар ку, ко ји је пу то вао за јед но са г. Хол бру ком, ша ље ре дов не ажу ри ра не 
из ве шта је о ста њу на те ре ну и кон так ти ма са Ср би ма. То је и учи ње но и УН-
ПРО ФОР је уско ро по чео да са ста вља днев не ма пе ко је су при ка зи ва ле вој ну 
си ту а ци ју у Бо сни и Хер це го ви ни и на ко ји ма је био пре ци зно на ве ден по сто-
так те ри то ри је ко ју је др жа ла сва ка од стра на у су ко бу. Те ма пе су са ста вља не 
све че шће и че шће, ка ко се те ри то ри јал на по де ла бли жи ла раз ме ри 51:49%.206

Чи ње ни це ко је се ов де на во де су – фра пант не. Сна ге УН су, ка ко ви-
ди мо, фак тич ки пот чи ње не НА ТО-у и ко ман дант сна га УН у За гре бу има 
оба ве зу да ша ље ре дов не из ве шта је ге не ра лу Клар ку у НА ТО. По што се 
ко ман да УН ПРО ФОР-а на ла зи ла у под ре ђе ном по ло жа ју у од но су на НА-
ТО и САД, ко ман дант сна га УН мо рао је да ре дов но са ста вља из ве шта је са 
ма па ма, и то што је мо гу ће пре ци зни је на во де ћи по стот ке те ри то ри ја ко је 
стра не др же под кон тро лом, што је за НА ТО и САД би ла тач ка од по себ ног 
ин те ре са. Опре мљен ова квим по да ци ма са те ре на, НА ТО је мо гао, са ХВ, 
ХВО, АР БиХ и дру гим сна га ма (Сна ге за бр зе ин тер вен ци је ЕЗ), да на но си 
по ра зе де ло ви ма ВРС и да омо гу ћа ва за у зи ма ње те ри то ри ја ко је су до та да 

205 Ibid., па ра граф 463.
206 Ibid., па ра граф 437.
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би ле под кон тро лом ВРС, све до тле док се те те ри то ри је не све ду на 49% 
што је тре ба ло да при пад не срп ској стра ни у по де ли БиХ. Та ко је оства ри-
ван План Кон такт гру пе о по де ли те ри то ри је БиХ ме ђу стра на ма, на два де-
ла, из ме ђу три кон сти ту тив на на ро да. Ово је нај бо љи при мер ка ко по ли ти-
ча ри вој нич ки ства ра ју по вољ не усло ве за пре го во ре. То је још и до каз да се 
мир ства ра по бе дом а не пре го во ри ма. Пре го во ри и уго вор скло пљен на кон 
њих су по сле ди ца вој нич ке по бе де. Је дан од та три на ро да је мо рао оста ти 
ус кра ћен за сво је ин те ре се, од но сно ни је мо гао оства ри ти сво је ци ље ве ко је 
је по ста вио по чет ком су ко ба. То је хр ват ски на род у БиХ, ко ји је под при-
ти ском пред сед ни ка Хр ват ске Фра ње Туђ ма на при стао да са Му сли ма ни ма 
фор ми ра је дан ен ти тет под на зи вом Фе де ра ци ја БиХ.

441. Ко ман дант УН ПРО ФОР-а је окре нуо кључ у при бли жно 20.00 ча со ва 
28.ав гу ста, а да се прет ход но ни је кон сул то вао са сво јим прет по ста вље ни-
ма у Ује ди ње ним на ци ја ма, ни ти с ијед ном од др жа ва ко је су да ле вој ни ке 
у са став УН ПРО ФОР-а. (Се кре та ри јат је са за бри ну то шћу про ме тио да је 
за ту од лу ку са знао тек шест са ти ка сни је, и да још увек ни је до био ни ка-
кве ин фор ма ци је ко је по твр ђу ју ко је од го во ран за сам ми но ба цач ки на пад). 
Ме ђу тим, ко ман дант УН ПРО ФОР-а је не ко ли ко пу та раз го ва рао с ко ман-
дан том ју жне ко ман де НА ТО-а, ко ји је др жао кључ НА ТО-а за по твр ђи ва ње 
ве ро до стој но сти на ре ђе ња за по кре та ње ва зду шних уда ра. По то њи је по слао 
де пе шу у ко јој је на вео да су, пре ма за јед нич кој про це ни ко ман дан та УН-
ПРО ФОР-а и ње га лич но, ис пу ње ни усло ви за по кре та ње ва зду шних уда ра 
про тив ни за ци ље ва на под руч ју Са ра је ва. Ре као је да су се ко ман дант УН-
ПРО ФОР-а и он сло жи ли да ва зду шни уда ри поч ну чим то до зво ле вре мен-
ски усло ви и тех нич ке окол но сти. До дао је да ће се ва зду шни уда ри на ста ви-
ти све док, по за јед нич кој про це ни вој них ко ман да на та НА ТО и Ује ди ње них 
на ци ја, на па ди на Са ра је во или прет ње том гра ду не пре ста ну.207

Ко ман дант УН сна га у БиХ по све му су де ћи је два је до че као да се 
осве ти ВРС и Мла ди ћу лич но. Ка ко смо ви де ли на то ме је одав но ра дио, 
при пре ма ју ћи Мла ди ћу чак и пер фи ди је. Пр во је на суп ти лан на чин учи-
нио да ње гов над ре ђе ни из За гре ба због лич них раз ло га бу де од су тан, он да 
је на ре дио на пад на Мар ка ле да би имао раз лог за на пад на ВРС, па је у 
до го во ру са Клар ком за кљу чио да су ис пу ње ни усло ви ка да два ко ман дан-
та сма тра ју да је до шло вре ме да се Ср би мо гу бом бар до ва ти из ва зду ха 
НА ТО сна га ма, па је он да за јед но са Клар ком то и пред у зео. Да ли је од-
сут ност ко ман дан та сна га УН из За гре ба у је ку ових до га ђа ја пу ка ко ин ци-
ден ци ја или је део Пла на ко ман дан та УН ПРО ФОР-а за БиХ и ко ман дан та 
ју жног кри ла НА ТО пак та за Евро пу? Са си гур но шћу ве ро ват но ни ка да 
не ће мо зна ти, али би ла би при ме ре на из ве сна до за скеп се да је у пи та њу 
са мо ко ин ци ден ци ја.

207 Ibid., па ра граф 441.



5. ХУ МА НИ ТАР НА ПО МОЋ
И ЛО ГИ СТИ КА УН ПРО ФОР-а

5.1. Ху ма ни тар на по моћ ци вил ном ста нов ни штву

За све вре ме, ко је је об у хва ће но овом ана ли зом, у Ре пу бли ци Бо сни и 
Хер це го ви ни по сто јао је ору жа ни су коб, што и Tужилац Ха шког три бу на-
ла на во ди у па ра гра фу 63. оп ту жни це про тив ге не ра ла Здрав ка То ли ми ра. 
У том су ко бу, на под руч ју БиХ, стра не у су ко бу су би ле Ар ми ја Ре пу бли ке 
Бо сне и Хер це го ви не (А РБиХ) и хр ват ске па ра вој не фор ма ци је са јед не 
стра не и Вој ска Ре пу бли ке Срп ске (ВРС) са дру ге.

Под руч је ре ле ван нто за ово ис тра жи ва ње об у хва та му сли ман ске ен-
кла ве у иточ ној БиХ, Сре бре ни цу и Же пу. Прак тич но, ен кла ве су би ле 
окру же не те ри то ри јом Ре пу бли ке Срп ске. У ен кла ва ма и из њих бор бе но су 
де ло ва ле: у Сре бре ни ци 8.Опе ра тив на гру па, ка сни је 28. ди ви зи ја, а у Же-
пи 1.жеп ска бри га да (са мо стал на), ка сни је у са ста ву 28. ди ви зи је као 285. 
Иблбр. Сво вре ме ко је по кри ва ово ис тра жи ва ње у су ко бу су би ле је ди ни це 
А РБиХ у ен кла ва ма и је ди ни це ВРС, пре те жно Дрин ски кор пус. То, са сво-
је стра не, ука зу је на чи ње ни цу да је сва ка ху ма ни тар на по моћ мо ра ла про-
ћи пре ко те ри то ри је РС, а што је још ва жни је кроз зо не опе ра ци ја ко је су 
се у кон ти ну и те ту из во ди ле ско ро не пре кид но то ком ре ле вант ног пе ри о да. 
Још ва жни ја чи ње ни ца је то да је сва ка по шиљ ка ху ма ни тар не по мо ћи или 
сва ки кон вој са том по мо ћи мо рао про ћи пре ко ли ни је до ди ра су ко бље них 
стра на.

Да би ху ма ни тар на по моћ мо гла би ти до ста вље на ста нов ни штву 
стра не у су ко бу, ко јој је она по треб на, нео п ход но је обез бе ди ти прет ход не 
усло ве за ње ну не сме та ну по шиљ ку.

Ти усло ви су пре све га:
– пре кид бор бе них деј ста ва и ње го во над гле да ње од стра не не у трал-

них сна га, у кон крет ном слу ча ју од стра не УН ПРО ФОР-а. То и је сте био 
ман дат УН ПРО ФОР-а: над гле да ње спро во ђе ња спо ра зу ма су ко бље них 
стра на, обес хра бри ва ње на па да и пре кид не при ја тељ ста ва и ре гу ли са-
ње ху ма ни тар не си ту а ци је. Пре кид деј ста ва се оства ру је спо ра зу мом за-
ин те ре со ва них стра на, пи са ним или усме ним, у при су ству пред став ни ка 
УН ПРО ФОР-а;
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– мо ра ју се обез бе ди ти га ран ци је да ће спо ра зум би ти по што ван у 
пот пу но сти и да кон вој са ху ма ни тар ном по мо ћи не ће би ти зло у по тре бљен 
за до пре ма ње ма те ри јал них сред ста ва за во ђе ње ра та или из не над на бор-
бе на деј ства;

– одо бре ње за ин те ре со ва не стра не у су ко бу (члан 104. Же нев ске кон-
вен ци је, у да љем тек сту Кон вен ци ја), а као услов за то одо бре ње мо же би ти 
и зах тев да се рас по де ла ко ри сни ци ма вр ши на ли цу ме ста под над зо ром 
си ла за штит ни ца, кон крет но УН ПРО ФОР-а (члан 123. став 3. Кон вен ци је);

– да за ин те ре со ва на стра на бу де уве ре на да не ће има ти ни ка квог 
озбиљ ног раз ло га за бо ја зан:

a) да по шиљ ке мо гу би ти упо тре бље не у дру ге свр хе, а не у оне за ко је 
су на ме ње не,

b) да кон тро ла мо же би ти не у спе шна, или
c) да не при ја тељ мо же из њих из ву ћи очи глед ну ко рист за сво је вој не 

по тре бе или за сво ју при вре ду, за ме њу ју ћи тим по шиљ ка ма ро бу ко ју би 
на дру ги на чин мо рао да на ба ви или про из ве де…. (члан 123. Кон вен ци је) и

– да се за ин те ре со ва ној стра ни обез бе ди мо гућ ност про ве ре ху ма ни-
тар них по шиљ ки и ре гу ли ше њи хов про лаз по утвр ђе ном во зном ре ду и по 
од ре ђе ним пу те ви ма, као и да од си ле за штит ни це до би је до вољ но уве ре ња 
да су те по шиљ ке на ме ње не по ма га њу по треб ном ста нов ни штву. (члан 59. 
став 4. Кон вен ци је)

До пре ма њу по мо ћи уоп ште, а по себ но за под руч ја под оп са дом или у окру-
же њу, би ће да та сва ка по др шка ко ју до зво ља ва так тич ка си ту а ци ја, чак и ако 
је та ква по моћ на ме ње на за не при ја тељ ско ци вил но ста нов ни штво (нпр. би ће 
омо гу ћен брз и не сме тан про лаз ху ма ни тар них до ба ра, опре ме и осо бља).208

Ко ма дан ти са ло кал ним за ду же њи ма да ће по др шку ак тив но сти ма по мо ћи, 
ка да то и оно ли ко ко ли ко так ти ча ка си ту а ци ја до зво ља ва (нпр. тран спорт, 
прат ња, стра жа).209

Са мо вој ни ко ма дан ти мо гу да ти оце ну так тич ке си ту а ци је и они су 
је ди ни над ле жни да ту оце ну да ју на осно ву про це не и са зна ња о ње ном 
ста њу и оче ки ва ном раз во ју. Ни ко дру ги за то ни је над ле жан. На осно ву 
оце не те си ту а ци је и про це не ње ног да љег раз во ја ко ма дант ће од лу чи ти 
да ли ста ње так тич ке си ту а ци је и њен раз вој обез бе ђу ју по вољ не усло ве за 
про лаз ху ма ни тар них по шиљ ки. Због то га је нео п ход но да се по стиг не спо-
ра зум о пре ки ду бор бе них деј ста ва ко јим ће се так тич ка си ту а ци ја до ве-
сти у ста ње ко је ће за ин те ре со ва ним ко ман дан ти ма омо гу ћи ти до но ше ње 
од лу ке о про пу шта њу ху ма ни тар них по шиљ ки. По треб но је, на тај на чин, 
ре лак си ра ти так тич ку си ту а ци ју.

У кон крет ном слу ча ју до ста ве ху ма ни тар не по мо ћи ста нов ни штву 
Сре бре ни це и Же пе, так тич ка си ту а ци ја је углав ном би ла не по вољ на, јер 
су је ди ни це 28. ди ви зи је кон ти ну и ра но из во ди ле ак тив на бор бе на деј ства 

208 При руч ник о рат ном пра ву, па ра граф 494, до ка зни пред мет D180.
209 Ibid., па ра граф 495.
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из ен кла ве пре ма ВРС, а бор бе не ак тив но сти ВРС усме ре не на осу је ћи ва ње 
тих деј ста ва су би ле аде кват не ци љу без бед но сти соп стве них је ди ни ца и 
очу ва њу те ри то ри је. То зна чи да су бор бе на деј ства би ла кон ти ну и ра на, без 
об зи ра на по вре ме на за тиш ја и не до го во ре не пре ки де. (О овим деј стви ма 
би ло је ре чи у прет ход ном по гла вљу). У усло ви ма док тра ју вој не опе ра ци је, 
а ни је обез бе ђен њи хов пре кид спо ра зу мом, ни је мо гу ћа до ста ва ху ма ни-
тар не по мо ћи. Ула зак и про лаз кроз зо ну опе ра ци ја док оне тра ју ни ко ме 
ни је до зво љен без одо бре ња ко ма да на та је ди ни ца. Сва ко ко, без одо бре ња 
ко ма дан та, уђе у зо ну опе ра ци ја док оне тра ју, из ла же се ри зи ку да бу де за-
хва ћен деј стви ма и по го ђен те је лич но од го во ран за по сле ди це.

Ви де ли смо да је је дан од усло ва да би ху ма ни тар на по моћ ста нов ни-
штву сти за ла то да се она не ко ри сти у вој не свр хе ра ди сти ца ња од ре ђе не 
вој не пред но сти над про тив ни ком. Ако би се де си ла та ква си ту а ци ја то би 
пред ста вља ло зло у по тре бу ху ма ни тар не по мо ћи од стра не ци вил ног и вој-
ног ру ко вод ства стра не ко јој се по моћ упу ћу је, али и од стра не ху ма ни тар-
них ор га ни у а ци ја у чи јој ор га ни за ци ји се по моћ до ста вља. То ком су ко ба у 
БиХ до ста вља на је ху ма ни тар на по моћ од ме ђу на род них ху ма ни тар них ор-
га ни за ци ја, МКЦК и УН ХЦР-а пр вен стве но, али и од стра не мно гих ре ги-
о нал них, ре ли гиј ских и дру гих ху ма ни тар них ор га ни за ци ја. То ком тих до-
ста ва би ло је и зло у по тре ба, ка ко кон во ја са ху ма ни тар ном по мо ћи на ве де-
них ор га ни за ци ја, та ко и од стра не ло кал них ко ман ди А РБиХ и ци вил ног 
ру ко вод ства. Зло у по тре ба је вр ше на, с јед не стра не та ко што су у кон во ји ма 
са хра ном, оде ћом, обу ћом и дру гим ар ти кли ма нео п ход ним ци вил ном ста-
нов ни штву у ви ше на вра та про на ђе ни му ни ци ја, екс пло зи ви и дру га убој на 
сред ства или вој на опре ма, а с дру ге стра не та ко што је ве ли ки део ар ти ка-
ла ко ји је био на ме њен ста нов ни штву де љен је ди ни ца ма А РБиХ.

При ме ри зло у по тре бе ху ма ни тар не по мо ћи за шти ће ним ен кла ва ма:
Ам ба са да Ре пу бли ке БиХ у Ре пу бли ци Хр ват ској упу ти ла је 5.К А 

РБиХ по шиљ ку у ко јој је екс пло зив, му ни ци ја, ар ти ље риј ска му ни ци ја и 
пу ње ња, упа ља чи, бом бе и дру га убој на сред ства. Ка ми он за пре воз број 
УН ХЦР-10379.210 Та ко је УН ХЦР све сно при хва тио да, под сво јим окри-
љем, снаб де ва А РБиХ му ни ци јом и дру гим убој ним сред стви ма. Исто та ко 
је све сно при хва тио ри зик да му се, у слу ча ју от кри ва ња та квих по шиљ ки, 
огра ни чи кре та ње и по о штри кон тро ла са др жа ја по ши ља ка.

Ко ман да 5.К А РБиХ од го ва ра ам ба са ди да је уред но и без про бле ма 
при ми ла по шиљ ку и на гла ша ва да је и да ље по треб но обез бе ди ти пот пу ну 
кон спи ра тив ност овог ка на ла снаб де ва ња. На кра ју зах те ва да им се у на-
ред ној по шиљ ци до ста ви: му ни ци ја ра зних ка ли ба ра, де то на то ри, ни тро-
гли це рин ски и дру ги ек пло зи ви, ни шан ске спра ве за ми но ба ца че, ра кет но 
го ри во и дру га сред ства.211

210 До ку мент Ам ба са де БиХ у За гре бу, 5.К-у А РБиХ, до ка зни пред мет D197.
211 Акт ко ман де 5.К А РБиХ, Ам ба са ди БиХ у За гре бу, до ка зни пред мет D198. 
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Ам ба са да БиХ из Хр ват ске до ста ви ла је окру гу Би хаћ кон тин гент по-
гон ског го ри ва из ко јег је Уред за округ Би хаћ 70 то на из дво јио за по тре бе 
5.К А РБиХ. Пре во зник го ри ва УН ХЦР.212

У кон во ју УН ХЦР (пре те жно хра на), на то ва ре ног у Пан че ву, на кон-
трол ном пунк ту у Ро га ти ци от кри ве ни су му ни ци ја и дру га вој на опре ма. 
Слу жбе ни ци у прат њи кон во ја из ја вљу ју да ни шта о то ме не зна ју.213

То ком са слу ша ња за ме ни ка ко ман дан та хо ланд ског ба та љо на у Сре-
бре ни ци, ма јо ра Ро бер та Фран ке на, на пи та ње ис тра жи те љи це Ту жи ла-
штва Де Ври ес, „Је су ли из бје гли це мо гле до ћи до хра не, нео ви сно од хра не 
из Ни зо зем ског ба та љо на? Је ли сти за ла на не ка кав ’не за ко нит’ на чин или 
не ка ко дру га чи је?“ Фран кен је од го во рио:

УН ХЦР је био за ко нит на чин, на рав но. То је ја сно. Ту жно је то што се 28. 
ди ви зи ја сма тра ла то ли ко ва жном да је стал но ре зер ви ра ла ре ла тив но ве лик 
дио тих за ли ха за се бе. По сто јао је и та ко зва ни по ни екс прес – од ла зак у Же-
пу ра ди швер ца, у на бав ку хра не и слич них ства ри. Ци га ре те и пи ће су се 
из гле да та ко ђе сма тра ли хра ном јер смо на и ла зи ли на ве ли ке ко ли чи не тих 
про из во да на цр ној бер зи сва ки пут кад би се по ни екс прес вра тио.214

Се кре та ри јат за од бра ну оп шти не Сре бре ни ца оба ве шта ва Се кре-
та ри јат у Ту зли о до на ци ја ма ко је су до де ље не 8. ОГ Сре бре ни ца и на во-
ди ко ли чи не бра шна, па су ља, кон зер ви ра не и дру ге хра не, али и наф те и 
уља. Ка же да је та до на ци ја из дво је на из кон тин ген та ху ма ни тар не по мо ћи 
ко ји је при сти гао пре ко УН ХЦР-а, а да је део то га до би јен од хо ланд ског 
ба та љо на.215

До ку мент ко ман де 8. ОГ шта бу ВК-е216 по чи ње дра ма ти за ци јом ху ма-
ни тар не си ту а ци је за ко ју се ка же да је још го ра не го пре и да ће они, ако им 
се не по мог не, ићи на све или ни шта, што под ра зу ме ва на пу шта ње ен кла ве. 
Прет ња на пу шта њем ен кла ве је ко ман ди 8. ОГ слу жи ла као уце на да им се 
до ста ве хра на, оде ћа, обу ћа и дру ги ар ти кли. Али у овом до ку мен ту ко ман-
да 8. ОГ ипак пред ла же да им се, ра ди ре ше ња те шке ху ма ни тар не си ту а-
ци је, до ста ви сит на му ни ци ја и про ти во клоп на сред ства. Ни је ја сно ка ко 
се му ни ци јом и про ти во клоп ним сред стви ма ре ша ва те шка ху ма ни тар на 
си ту а ци ја, или увод до ку мен та о те шкој ху ма ни тар ној си ту а ци ји пред ста-
вља пре у ве ли ча ва ње и уце ну да би се тра же на сред ства до ста ви ла што пре.

У тач ки 1. „Из вје шта ја за мје сец ок то бар 1994. о ста њу бор бе ног мо-
ра ла“ Ко ман де 8. ОГ „Сре бре ни ца“ од 07.11.1994. го ди не, ко јим се из ве шта-
ва прет по ста вље на ко ман да, од но сно Ко ман да 2. Кор пу са А РБиХ у Ту зли 
сто ји:

212 До ку мент Ам ба са де БиХ у За гре бу о до ста ви по гон ског го ри ва 5.К-у А РБиХ, до-
ка зни пред мет D199. 

213 Ин ци дент са кон во јем ху ма ни тар не по мо ћи у Ро га ти ци, до ка зни пред мет 1D216.
214 Р. Фран кен, Из ја ва на са слу ша њу, стра на 53, број Три бу на ла L0100602.
215 До на ци ја из ху ма ни тар не по мо ћи 28. ди ви зи ји, до ка зни пред мет D80. 
216 Ко ман да 8. ОГ, Пи смо-апел број 130-01-SL/94 oд 27. 11. 1994. го ди не ШВК-у А 

РБиХ и Пред сед ни ку Изет бе го ви ћу.
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… Успје ло се из кон ти ген та ху ма ни тар не по мо ћи из дво ји ти 2.000 па ри гу ме-
них чи за ма и дје ли ти при пад ни ци ма Ар ми је РБиХ на пр вој ли ни ји. Ово су фак то-
ри ко ји су до при ни је ли по бољ ша њу бор бе ног мо ра ла бо ра ца.217

О зло у по тре ба ма ху ма ни тар не по мо ћи мо же се још ви де ти и у дру гим 
до ку мен ти ма218 Овај по след њи се од но си на ин ци дент на кон трол ном пунк-
ту у Ро га ти ци ка да су про на ђе на сред ства и опре ма ко ја ни је при ја вље на.

Ови и дру ги слу ча је ви не до зво ље ног снаб де ва ња и ло ги стич ке по др-
шке А РБиХ у Сре бре ни ци и Же пи ја сно и ван сум ње та ко ђе ука зу ју и на 
при стра сно по на ша ње ме ђу на род них ху ма ни тар них ор га ни за ци ја, у пр вом 
ре ду сна га УН ПРО ФОР-а, не до зво ље ним по ма га њем јед ној стра ни (му сли-
ман ској) да стек не вој ну пред ност над дру гом стра ном. То ни је би ло у ман-
да ту сна га УН, ка ко је ГС УН, из ја вио ре кав ши да

…стра не не схва та ју ни ти у пот пу но сти по шту ју кон цепт за шти ће них зо на и 
да се УН ПРО ФОР на шао у си ту а ци ји да му мно ге за шти ће не зо не ни су без-
бед не, или да њи хо во по сто ја ње, ка ко се чи ни, осу је ћу је са мо јед ну вој ску у 
су ко бу, угро жа ва ју ћи ти ме не при стра сност УН ПРО ФОР-а.219

Ка ко смо ра ни је на ве ли, ко ма дант сна га УН ПРО ФОР-а ус про ти вио се 
кон цеп ту ус по ста вља ња за шти ће них зо на на би ло ко ји дру ги на чин осим 
на осно ву спо ра зу ма за ра ће них стра на. То под ра зу ме ва да ман дат УН ПРО-
ФОР-а за „очу ва ње ми ра“ под ра зу ме ва са рад њу стра на и спо ра зум о тој 
са рад њи.

Ду го вре ме на се сма тра ло да је при мар ни ман дат за УН ПРО ФОР у БиХ по-
моћ у ис по ру ци ху ма ни тар не по мо ћи, а то је циљ ко ји се мо гао по сти ћи са мо 
уз ак тив ну са рад њу стра на. Не ки од тих но вих за да та ка (де фи ни сан Ре зо-
лу ци јом 824 и дру ги ма ко је су ка сни је усле ди ле, на по ме на ауто ра) ста ви ли 
су УН ПРО ФОР у по зи ци ју да осу је ћу је вој не ци ље ве јед не од стра на и та ко 
ком про ми ту је сво ју не при стра сност.220

За да так ВРС је био да пре се че та ко зва ну „ло ги стич ку пуп ча ну врп цу“ 
или ло ги стич ку по др шку је ди ни ца ма А РБиХ у Сре бре ни ци и Же пи. То је 
је дан од лак ших на чи на да се не при ја тељ по ра зи. На та кав на чин из бе га ва ју 
се бор бе, а ти ме и жр тве, ка ко соп стве не та ко и код не при ја те ља. За ни мљи-
во је ка ко ге не рал Смит, ко ман дант УН ПРО ФОР-а за БиХ у ре ле вант ном 
пе ри о ду, раз ми шља о на чи ну да се 28. ди ви зи ја по ра зи без бор бе. Ево ре ле-
вант ног де ла те из ја ве:

По ми слио сам: „Шта бих ја ура дио да сам на Мла ди ће вом мје сту?“ Шта бих 
ура дио да про мје ним рав но те жу сна га у ко рист Ср ба? При ти снуо бих те ен-
кла ве, учи нио бих их не ва жни ма, из глад њео бих их.221

217 Ко ман да 8. ОГ Из вје штај о ста њу бор бе ног мо ра ла за мје сец ок то бар 1994. број 
130-28-169/94 oд 07. 11. 1994. го ди не.

218 Зло у по тре ба ху ма ни тар не по мо ћи у вој не свр хе, до ка зни пред ме ти D214 и D125.
219 Из вје штај ГС УН, па ра граф 150.
220 Ibid., па ра граф 129. 
221 Ге не рал Смит, Из ја ва стра на 4, број Три бу на ла 03400940.
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Ово раз ми шља ње ге не ра ла Сми та на шло је ско ро бу квал ни ехо у пр-
вој вер зи ји опе ра тив ног пла на за раз два ја ње Сре бре ни це и Же пе 1995. го-
ди не, „Кри ва ја-95“, где се го во ри о то ме ка ко би жи вот у ен кла ва ма тре ба ло 
„учи ни ти не мо гу ћим.“ Ре че ни це из опе ра тив ног пла на Дрин ског кор пу са 
ВРС, ис трг ну те из кон тек ста, пред Ха шким три бу на лом би ле су ко ри ште-
не као је дан од кључ них до ка за ге но цид не на ме ре срп ске стра не при ли ком 
за у зи ма ња Сре бре ни це. Ме ђу тим, раз ми шља ња бри тан ског ге не ра ла, ко ја 
су би ла при ме ње на у прак си то ком ви ше го ди шњих санк ци ја и бло ка де СР 
Ју го сла ви је и Ира ка, са пред ви дљи вим ка та стро фал ним ху ма ни тар ним по-
сле ди ца ма, ни су иза зва ле ни ка кве сум ње у ње го ве ге но цид не скло но сти.

Из глад њи ва ње се по сти же пре се ца њем ло ги стич ког ка на ла. То не 
под ра зу ме ва бу квал но са мо спре ча ва ње или оте жа ва ње ис хра не не при ја-
тељ ских је ди ни ца не го и из глад њи ва ње му ни ци јом, гра на та ма, екс пло зи-
ви ма и по гон ским го ри вом пр вен стве но. Све се укла па у на че ла и прин ци-
пе ра то ва ња и опе ра ци ја. Про фе си о нал ним офи ци ри ма то је ве о ма до бро 
по зна то, а ге не рал Смит то на нај бо љи на чин по ка зу је. Мо ра да је ње го во 
раз ми шља ње у скла ду са вој ном док три ном вој ске чи ји је он ге не рал.

На ве де ни при ме ри зло у по тре бе ху ма ни тар не по мо ћи су са мо не ки од 
мно гих. И пре у ве ли ча ва ње бро ја ста нов ни ка у ен кла ва ма спа да у те зло у-
по тре бе. На и ме при ја вљи ва њем да у ен кла ва ма жи ви ви ше ста нов ни ка не-
го што их је ствар но жи ве ло ра зум но је за кљу чи ти да се ци ља на до би ја ње 
ве ће ко ли чи не на мир ни ца и дру гих ар ти ка ла из ху ма ни тар не по мо ћи ко ји 
су за тим пре у сме ра ва ни је ди ни ца ма и вој ни ци ма 28. ди ви зи је.222

Од обра зо ва ња Др жав не ко ми си је за са рад њу са Ује ди ње ним на ци ја-
ма и ме ђу на род ним ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма и у ње ном скло пу „Ко-
ор ди на ци о ног те ла за ху ма ни тар не опе ра ци је“ у мар ту 1995. го ди не223, ГШ 
ВРС ни је имао над ле жно сти у ве зи ху ма ни тар них кон во ја ко ји се од но се 
на ху ма ни тар ну по моћ ци вил ном ста нов ни штву. Је ди на оба ве за ГШ ВРС и 
ње го вих пот чи ње них ко ман ди и је ди ни ца је би ла да пот чи ње не је ди ни це 
оба ве сти о про ла зу кон во ја кроз њи хо ве зо не од го вор но сти ко је је одо бри ло 
Ко ор ди на ци о но те ло на ве де не Др жав не ко ми си је. Да кле, од та да ГШ ВРС 
ни је од лу чи вао о ху ма ни тар ним кон во ји ма већ је то био за да так Ко ор ди-
на ци о ног те ла вла де РС. ГШ чак ни је имао ни за да так да да је са гла сност да 
одо бре ни кон вој са ху ма ни тар ном по мо ћи мо же би ти упу ћен у не ко под-
руч је, без об зи ра што на ве ћи ни до ку ме на та ко ји ма ГШ ВРС оба ве шта ва 
пот чи ње не је ди ни це да ће кон вој про ћи кроз њи хо ву зо ну од го вор но сти и 
да је одо брен од стра не Ко ор ди на ци о ног те ла сто ји реч „са гла сност“. За др-
жао је пра во да кон тро ли ше кон вој, ра чу на ју ћи и то вар и људ ство кон во ја. 
Кон тро ла је, с об зи ром на зло у по тре бе, би ла нео п ход на и то ни је у су прот-
но сти ни са јед ним про пи сом. И да нас на пре ла зи ма из ме ђу Ср би је и Ко-
со ва и Ме то хи је КФОР је ус по ста вио кон тро лу пре ла за во зи ла но си во сти 

222 Оп шти на Сре бре ни ца, број ста нов ни ка 01. 01. 1994. го ди не, до ка зни пред мет D116.
223 Од лу ка о фор ми ра њу др жав не ко ми си је за са рад њу са УН, СГ РС број 3/95, до ка-

зни пред мет P689.
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ви ше од три то не, ра чу на ју ћи и кон тро лу то ва ра, прав да ју ћи то по тре бом 
да се спре чи пре но ше ње оруж ја, дро ге, му ни ци је и дру ге не до зво ље не ро-
бе. Ри го ро зна кон тро ла се и да нас у ми ру вр ши. У ра ту по тре ба за кон тро-
лом је по ја ча на чи ње ни цом да су коб још увек тра је, а сва ка стра на на сто ји 
оној дру гој оте жа ти до сти за ње пла ни ра них ци ље ва. Пре се ца ње ло ги стич ке 
врп це је ефи ка сно сред ство да се то по стиг не.

Без об зи ра на ци ти ра не зло у по тре бе ху ма ни тар на по моћ је не пре кид но 
до ста вља на угро же ним струк ту ра ма ста нов ни штва на нај у гро же ни јим под-
руч ји ма. Та ко је би ло и у Сре бре ни ци и Же пи. На ве шће мо нај ва жни је до ка зе.

Од мје се ца апри ла 1993. го ди не овом ста нов ни штву до ла зи ре дов на хра-
на ко ју обез бје ђу ју УН ХЦР. Хра на је јед но лич на и углав ном ов дје за са да 
при сти же са мо бра шно у по треб ним ко ли чи на ма, а у про сје ку је до ла зи ло 
588.000 кг. мје сеч но. Ве ли ке не во ље и про бле ме овог ста нов ни штва иза зи-
ва не до ста так со ли као и дру гих ра зно вр сних пре храм бе них про из во да ко је 
обез бје ђу је УН ХЦР али у не до вољ ним ко ли чи на ма, а што се у ве ли кој мје ри 
од ра жа ва на здра вље дје це, труд ни ца и ста рих ли ца…“.

Пот пис: Са ли хо вић Фа хру дин, пред сјед ник пред сјед ни штва оп шти не Сре-
бре ни ца и Феј зић Хам ди ја, ко ман дант оп штин ског шта ба ци вил не за шти те 
(ОШ ЦЗ).224

Пре глед до ста вље не ху ма ни тар не по мо ћи225 ука зу је да је у Сре бре-
ни цу у то ку но вем бра 1994. го ди не до ста вље но: 271 то на бра шна, 12,1 то на 
па су ља, 5,34 то не со ли, 23 то не ше ће ра, 3,9 то на су вог ква сца, 15,4 то не 
кон зер ви ра не го ве ди не, 1,4 то не уља, 5 то на са пу на, 64 па ле те ме ди цин ског 
ма те ри ја ла, 62 ку ти је ле ко ва за спољ ну упо тре бу, 26 ку ти ја ле ко ва за орал-
ну упо тре бу, 18 ку ти ја ин јек ци ја, 217 ку ти ја ин фу зи о ног рас тво ра, 16,200 
па ри по лов не обу ће, 30 ба ла по лов не оде ће, 100 ба ла пла стич не фо ли је и 
3,600 ки ло гра ма ек се ра.

У Же пу је од 1. де цем бра 1994. до 15. фе бру а ра 1995. го ди не до ста вље-
на ху ма ни тар на по моћ у знат ним ко ли чи на ма. У из ве шта ју о при сти глој 
по мо ћи се на во ди да су ко ли чи не у ви си ни од 85% од уоби ча је них.226 На 
осно ву то га не мо же се за кљу чи ти да је ВРС огра ни ча ва ла до ста ве ху ма ни-
тар не по мо ћи.

У до ку мен ти ма ДК пре глед но су при ка за не ко ли чи не ху ма ни тар не 
по мо ћи ко је су до ста вље не Сре бре ни ци (у мар ту и апри лу 1995.) и Же пи (у 
1994. го ди ни).227 Уз оби ла ту по моћ не ких др жа ва, у пр вом ре ду из ислам-

224 „Из вје штај о ра ду Ци вил не за шти те Сре бре ни ца за 1993. го ди ну, број 220-1/94 oд 
10. 01. 1994.

225 Пре глед до ста вље не ху ма ни тар не по мо ћи у ен кла ве, број Три бу на ла 02122176 и 
02122177.

226 ШВК А РБиХ број 01-021-962/95 oд 27. 02. 95, Оба ве ште ње Же пи, до ка зни пред мет 
D212.

227 Ко ман да ДК ВРС број 10/375 од 03. 05. 95, Пре глед ху ма ни тар не по мо ћи, до ка зни 
пред ме ти D209 и D213.
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ског све та, али и За па да, вла да из Са ра је ва је вр ши ла ин тен зив ну про па ган-
ду о та ко зва ној ху ма ни тар ној кри зи, не где је на зи ва ју ћи и ху ма ни тар ном 
ка та стро фом, оче ку ју ћи да ће то на нај бо љи на чин по бољ ша ти ње ну по зи-
ци ју ка ко у све ту та ко и у са мом су ко бу. У окви ру те про па ган де из но си се 
тврд ња да у угро же ним под руч ји ма, а нај ви ше у ен кла ва ма, ху ма ни тар на 
по моћ одав но не сти же и да ће то иза зва ти ху ма ни тар ну ка та стро фу ме ђу 
та мо шњим ста нов ни штвом. Не тач ност те тврд ње нај бо ље се огле да у сле-
де ћем до ку мен ту.

ХУ МА НИ ТАР НА СИ ТУ А ЦИ ЈА: И да ље је из у зет но те шка. У ју че ра шњем 
кон во ју УН ХЦР-а при сти гло је по је дан кг бра шна по ста нов ни ку, што је 
из у зет но скром но и мо же убла жи ти глад за са мо је дан-два да на. Мо ли мо да 
се не пре ста но чи не на по ри за де бло ки ра ње ху ма ни тар ног ко ри до ра за Сре-
бре ни цу и ре до ван до ток хра не ов да шњем ста нов ни штву.228

Упр кос стал ном ин си сти ра њу да одав но не при ма ју ху ма ни тар ну по-
моћ, ов де ви ди мо да је кон вој УН ХЦР-а са ху ма ни тар ном по мо ћи сти гао 
са мо два да на пре от по чи ња ња опе ра ци је „Кри ва ја-95“. Ма ло, ка ко ка жу, 
али сти гло је, на су прот тврд ња ма да су срп ске сна ге одав но огра ни ча ва ју 
или спре ча ва ју про лаз кон во ја ху ма ни тар не по мо ћи за Сре бре ни цу. Ин те-
ре сант но је да на кра ју овог из ве шта ја као „пост скрип тум“ зах те ва ју или 
мо ле да се је дан при ме рак ово га из ве шта ја по ша ље и ко ман дан ту ди ви зи је 
на зна ње. Очи глед но је да ње гов за ме ник ни је знао да је ко ман дант, На сер 
Орић, одав но од лу чио да се на те рен ви ше не вра ћа.

Ко нач но, ја сно је да је за сва ку ис по ру ку ху ма ни тар не по мо ћи угро-
же ним под руч ји ма за хва ће них рат ним деј стви ма нео п ход но ство ри ти усло-
ве за без бед ну ис по ру ку по мо ћи, што под ра зу ме ва пре кид деј ста ва, спо ра-
зум о то ме, ак тив ну са рад њу за ин те ре со ва них стра на и спре ча ва ње би ло 
ка кве мо гућ но сти зло у по тре бе ху ма ни тар них кон во ја, што под ра зу ме ва и 
де таљ ну кон тро лу истих.

По што је зло у по тре ба би ло, код ВРС то је из ну ди ло по тре бу за стро-
жи јим ре жи мом кон тро ле кон во ја. По ре ђе ње са уисти ну дра кон ским кон-
трол ним ре жи мом ко ји је за пад на Ко а ли ци ја у од при ли ке истом вре мен-
ском пе ри о ду на мет ну ла Ира ку, што је ре зул ти ра ло смр ћу око по ла ми ли о-
на ирач ке де це и би ло по вод за чу ве ну из ја ву Ма длен Ол брајт да је то „це на 
ко ја се ис пла ти ла,“ би ло би у сва ком по гле ду при ме ре но и уме сно. За што 
се у јед ном слу ча ју та кав ре жим ту ма чи као еле ме нат ге но ци да, док се у 
дру гом оце њу је као ну жна и при хва тљи ва по сле ди ца ле ги тим но спро ве де-
не по ли ти ке?

У зо на ма опе ра ци ја, све док оне тра ју уз ма ле пре ки де и за тиш ја, ни је 
мо гу ће кре та ње ни ко ме осим је ди ни ца ко је у опе ра ци ја ма уче ству ју, а оста-
лим ли ци ма са мо уз одо бре ње ко ма дан та и уз стро го при др жа ва ње ре жи ма 
ко ји им је на мет нут.

228 Ко ман да 28. ди ви зи је, Бор бе ни из вје штај Стр.пов.бр. 01-161/95, од 05. 07. 1995.го-
ди не, број Три бу на ла 00342185.
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Од лу ку о ис по ру ци ху ма ни тар не по мо ћи и кре та њу кон во ја до но си 
др жав но те ло (Ко ор ди на ци о но те ло вла де), а оба ве шта ва ње о одо бре њу и 
про ла ску кон во ја кроз зо не од го вор но сти је ди ни ца ВРС и пре ко ли ни је до-
ди ра са не при ја те љем и на чин кон тро ле са др жа ја кон во ја, укљу чу ју ћи и 
људ ство, у над ле жно сти је ГШ ВРС. Оба ве ште ње је ди ни ца ма се до ста вља 
да би ко ман де тих је ди ни ца зна ле да ће кон вој од ре ђе ног са ста ва у од ре ђе-
но вре ме про ћи кроз њи хов бор бе ни рас по ред, ка ко би се из бе гли мо гу ћи 
ин ци ден ти и спре чи ле не же ље не по сле ди це. Циљ тог оба ве ште ња је да се 
обез бе ди пу на без бед ност кон во ја, али и је ди ни ца и по што ва ње до го во ре не 
ис по ру ке.

О на чи ну оба ве шта ва ња је ди ни ца, прав цу кре та ња, оби му и на чи ну 
кон тро ле кон во ја и дру гим зна чај ним пи та њи ма у ве зи с тим од лу чу је ко-
ма дант, или ње гов за ме ник ако је он спре чен да то учи ни. То ис кљу чу је 
би ло ка кву уло гу оста лих ста ре ши на у шта бу.

5.2. Ло ги стич ка по др шка УН ПРО ФОР-а

Да су ма ри зу је мо прет ход но из ла га ње. За би ло ко је и би ло чи је кре та-
ње у зо на ма за хва ће ним рат ним деј стви ма нео п ход но ство ри ти прет ход не 
усло ве за кре та ње и бо ра вак у тим зо на ма. Ти усло ви се, пре све га, од но се 
на пре кид бор бе них деј ста ва, ус по ста вљен пи са ним или усме ним спо ра зу-
мом. Пре кид бор бе них деј ста ва мо ра би ти га ран то ван, над гле дан од не ке 
не при стра сне си ле и одр жив, ка ко би се сва кре та ња од ви ја ла без бед но по 
ли ца и гру пе ко је се кре ћу у зо на ма бор бе них деј ста ва, али и по је ди ни це 
кроз чи ји бор бе ни рас по ред се вр ши кре та ње. Нео п ход но је, да кле, да так-
тич ка си ту а ци ја до зво ља ва да се кре та ње оба ви без бед но. О оце ни ста ња 
так тич ке си ту а ци је и про це ни ње ног да љег раз во ја од лу чу је ко ма дант. То 
ну жно под ра зу ме ва ак тив ну са рад њу за ин те ре со ва них стра на, до го вор и 
одо бре ње ко ма дан та кроз чи ју зо ну ће се кре та ње оба вља ти.

За кре та ње ло ги стич ких кон во ја УН ПРО ФОР-а пре ко те ри то ри је Ре-
пу бли ке Срп ске и кроз зо не је ди ни ца ВРС исти су усло ви као и за кон во је 
са ху ма ни тар ном по мо ћи за ци вил но ста нов ни штво. И за ова кре та ња, би ло 
да су се оба вља ла коп ном или ва зду хом, био је по тре бан спо ра зум, ко јим се 
ре гу ли шу сва пи та ња у ве зи са ти ме. То се од но си ло и на по је ди нач на или 
груп на кре та ња при пад ни ка сна га УН и њи хо вих је ди ни ца. И за овај слу чај 
ва жи огра ни че ње ко је се од но си на за бра ну при су ства и кре та ња у зо на ма 
опе ра ци ја док оне тра ју. Од лу ку о одо бре њу кре та ња, прав цу и вре ме ну 
кре та ња и о дру гим пи та њи ма из ове обла сти та ко ђе до но си ко ма дант.

У ре ле вант ном пе ри о ду кре та ње сна га и при пад ни ка УН, као и ло ги-
стич ких кон во ја тих сна га би ло је ре гу ли са но већ по ме ну тим Спо ра зу мом 
о прин ци пи ма сло бо де кре та ња из ме ђу пред став ни ка сна га УН и ВРС. Спо-
ра зум је са чи њен на осно ву тач ке 5. Спо ра зу ма о ком плет ном пре ки ду не-
при ја тељ ста ва пот пи са ног 31.12.1994. го ди не, где је пред ви ђе на пот пу на 
сло бо да кре та ња сна га УН и ме ђу соб не оба ве зе у ве зи с тим. Спо ра зу мом 
је пре ци зи ра на сло бо да кре та ња сна га УН ПРО ФОР-а и дру гог људ ства УН 
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пре ко те ри то ри је ко ју кон тро ли ше ВРС, уз оба ве зу да ће УН ПРО ФОР оба-
ве сти ти ВРС 48 са ти уна пред о кре та њу кон во ја, а 24 са та за по је ди нач на 
во зи ла. Одо бре ње за кре та ње да ће ГШ ВРС, а за нео до бре на кре та ња до ста-
ви ће об ја шње ње. Ре гу ли са на су и оста ла пи та ња у ве зи са кре та њем кон во ја 
УН ПРО ФОР-а и по је ди нач на кре та ња.

На осно ву пре гле да них мно го број них до ку ме на та ко ја се од но се на по-
је ди нач на и кре та ња кон во ја УН ПРО ФОР-а пре ко те ри то ри је РС мо же се за-
кљу чи ти да је по сту пак до но ше ња од лу ке за одо бре ње кре та ња сна га УН 
исти као и у про це су до но ше ња од лу ке за бор бе на деј ства. Чла но ви шта ба 
су, у ви ду пред ло га, да ва ли по зи тив но или не га тив но ми шље ње о то ме да 
ли кре та ње тре ба одо бри ти или не. То нај бо ље по твр ђу је са др жај до ку мен та 
на ко јем се ја сно ви ди да је дан од по моћ ни ка ко ман дан та ГШ ВРС са мо да је 
пред лог ко ма дан ту ко ји ће од лу чи ти при хва та њем или не при хва та њем пред-
ло га.229 Да се ра ди са мо о пред ло гу по твр ђу је и ру ком ис пи сан текст на ци-
ти ра ном до ку мен ту, „Па ме тан пред лог“, ко ји је на пи сао ко ма дант ГШ ВРС.

Да је про це ду ра до но ше ња од лу ке и у овом слу ча ју би ла иден тич на 
про це ду ри до но ше ња од лу ке за бор бе на деј ства по твр ђу је и са др жај до ку-
мен та на ко ме се ја сно ви ди да ко ма дант ГШ ВРС на ла же на чел ни ку шта ба 
да при пре ми од го вор на тај до ку мент230. То и је сте по сту па ње по стан дард-
ној про це ду ри до но ше ња од лу ке, уз на по ме ну да је у овом слу ча ју до но-
ше ње од лу ке вр ше но скра ће ном ме то дом уз кон сул то ва ње нај у жег де ла 
ко ман де.

Од укуп но под не тих пред ло га (88 па ра фа) је дан од по моћ ни ка ко ман-
дан та ГШ ВРС је дао по зи тив но ми шље ње за 70 (при бли жно 80%) зах те ва 
УН ПРО ФОР-а, а не га тив но за 18 (20%). То нам да је за пра во да за кљу чи мо 
да огра ни че ње снаб де ва ња УН ПРО ФОР-а ни је би ло знат но угро же но, а ти-
ме ни из вр ше ње ми си је, ка ко је ко ман да УН ПРО ФОР-а твр ди ла. Не га тив на 
ми шље ња су се од но си ла углав ном на кре та ња кон во ја ко ја су у свом са ста-
ву има ла по гон ско го ри во, вој ну опре му и пре ле те бор бе них хе ли коп те ра. 
То због то га што је, на осно ву оба ве штај них по да та ка ко ји ма је рас по ла га ла 
ВРС, део по гон ског го ри ва до де љи ван је ди ни ца ма А РБиХ, а хе ло коп те-
ри ма вр ше но из ви ђа ње и до ста вља ње по да та ка А РБиХ о рас по ре ду сна га 
ВРС на бо ји шту.

Да кре та ње па тро ла хо ланд ског ба та љо на во зи ли ма, због не до стат ка го ри ва, ни је 
би ло угро же но, ка ко су пред став ни ци ко ман де ба та љо на из ја вљи ва ли, по твр ђу ју нам са др-
жа ји из ја ва не ких све до ка ту жи ла штва из ре до ва Му сли ма на. Ево не ких при ме ра:

Чуо сам да је до ста го ри ва оста вље но ка да се УН ПРО ФОР по ву као са ових 
по зи ци ја. Оти шли смо у три или че ти ри ауто бу са пу них са мо му шка ра ца и 
од ве зли се за Бра ту нац…231

229 Одо бра ва ње кре та ња кон во ја УН ПРО ФОР-а од стра не ВРС, број Три бу на ла 
R0677204

230 Пред ло зи за одо бра ва ње кре та ња кон во ја, број Три бу на ла R0677213.
231 Све док 21, Из ја ва од 25. 05. 1996, број Три бу на ла 00696187.
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При ли ком по вла че ња Ун про фо ра ца, на ро чи то из Ја дра, знам да је иза њих 
оста ла ве ли ка ко ли чи на го ри ва и оста ле опре ме ко ју су Чет ни ци узе ли се би 
и да ље ко ри сти ли. Тре ба се пи та ти за што је то ли ко го ри во би ло ускла ди-
ште но у Ја дру, а не у Сре бре ни ци, као и оста ла опре ма ко ја је па ла у ру ке 
чет ни ци ма.232

… У ме ђу вре ме ну смо до би ли још јед ну по шиљ ку хра не до вољ не за не ко ли-
ко да на. Јед ном смо до би ли и ван ред ну по шиљ ку ди зел го ри ва. Све га оста-
лог ни је би ло до вољ но. Кра јем ју на и по чет ком ју ла 1995. про бу дио ме је ра-
кет ни на пад. Чуо сам да је ра ке та па ла бли зу ба зе. Не ко ли ко се кун ди ка сни је 
па ла је још јед на. По гле дао сам на сат и ви дио да је би ло 03:20 са ти. Ка сни је 
смо чу ли од де жур ног офи ци ра да су ра ке те па ле 200 ме та ра од ба зе.233

Да кле, ипак је вр ше на ре дов на ло ги стич ка по др шка ба та љо на. Има ли 
су хра не и го ри ва, би ли су опре мље ни на о ру жа њем и до вољ ним ко ли чи-
на ма му ни ци је, са ни тет ским ма те ри ја лом, сред стви ма за хи ги је ну и дру-
гом лич ном и за јед нич ком опре мом за кам по ва ње. Све је то обез бе ђи ва ло 
нор мал но фун ци о ни са ње и из вр ше ње ман да та „очу ва ње ми ра“. Све док Ко-
стер ка же да је све га оста лог не до ста ја ло. Шта је то све оста ло? На о ру жа ње 
ве ћих ка ли ба ра, ар ти ље риј ска ору ђа и му ни ци ја, про ти во клоп ни си сте ми 
или не што дру го? На рав но да је не до ста ја ло сред ста ва ко ја би омо гу ћи ла 
ан га жо ва ње ба та љо на у ми си ји „на ме та ње ми ра“. Али УН ПРО ФОР ни ка да 
ни је до био та кав ман дат.

Да за кљу чи мо. ГШ ВРС је, пу тем ОБ слу жбе, рас по ла гао ре ле вант-
ним ин фор ма ци ја ма о зло у по тре би ху ма ни тар них и ло ги стич ких кон во ја 
УН ПРО ФОР-а за снаб де ва ње А РБиХ му ни ци јом укљу чу ју ћи и ар ти ље риј-
ску, екс пло зи ви ма, руч ним бом ба ма, про ти во клоп ним сред стви ма, дру гом 
вој ном опре мом и по гон ским го ри вом, чи ме су ху ма ни тар не ор га ни за ци је 
и сна ге УН ПРО ФОР-а из ла зи ле из ван сво га ман да та и по ма га ле јед ну стра-
ну (му сли ман ску) у су ко бу. На тај на чин дру гој стра ни (срп ској) су оте жа-
ва ли или оне мо гу ћа ва ли оства ри ва ње сво јих вој них ци ље ва, а про тив ној 
(му сли ман ској) по ма га ли. То је при ну ди ло ГШ ВРС да се стро жи је од но си 
пре ма тим кон во ји ма, на на чин да се по ја ча њи хо ва кон тро ла и спре чи по-
моћ А РБиХ, и та ко оја ча без бед ност соп стве них је ди ни ца.

232 Све док 21, дру га из ја ва од 26. 07. 1996, број Три бу на ла 01007275.
233 Ко стер, Из ја ва стра на 6, број Три бу на ла 00916826. 
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7.32 На кон што је пуц ња ва пре ста ла, два пре жи вје ла су от пу за ла из го ми ле 
ти је ла до јед ног скро ви шта бли зу стра ти шта. Обо ји ца су и да ље то ком ци је-
ле но ћи чу ла пуц ња ву, као и звук ма ши на у мра ку. Кад се раз да ни ло, обо ји ца 
су ви дје ли ма ши не за зе мља не ра до ве ко је су то ва ри ле ти је ла на трак тор. 
Обо ји ца су та ко ђе опи са ли сво је стра ти ште као шљун ко ви то мје сто у под-
нож ју ве ли ке бра не.234

Са др жај овог па ра гра фа је ве о ма ин те ре сан тан. Он от кри ва на ме ру 
вој ног екс пер та ту жи о ца, у чи јој осно ви је по др шка ста во ви ма оп ту жни це. 
Глав ни аспект те на ме ре је план ско и ор га ни зо ва но из вр та ње чи ње ни ца. 
Про сто је не ве ро ват но да два за ро бље ни ка ко ја су пре жи ве ла по гу бље ње не 
ис ко ри сте ноћ и по бег ну са ме ста по гу бље ња. На и ме, ни је не по зна то, по го-
то во не про фе си о нал ним офи ци ри ма, да ће бор ци пре по бе ћи да би спа си-
ли жи вот не го ли се бо ри ти. Чо век ми сли да је, у ору жа ном су ко бу, бе жа ње 
нај бо љи на чин да се спа си жи вот и у тим окол но сти ма по на ша се ви ше у 
скла ду са ин стинк том за са мо о др жа ње не го ли у скла ду са ра зу мом. О то ме 
је пи сао и Ерих Фром у свом ка пи тал ном де лу „Чо век за се бе“. Пре ма вој-
ном екс пер ту Ту жи ла штва Ха шког три бу на ла ова два све до ка се по на ша ју 
као да има ју на ме ру да са че ка ју дан да би све ви де ли да би јед но га да на 
мо гли да ти ис каз ње му, вој ном екс пер ту, и ту жи о цу Ха шког три бу на ла. И 
Ба тле ру, као про фе си о нал ном вој ни ку, ово мо ра би ти ја сно као и сва ко ме 
дру го ме. Не ма чо ве ка ко ји не би по бе гао под окри љем но ћи са ме ста по гу-
бље ња ко је је не ким чу дом пре жи вео. Ноћ је за бег мно го по год ни ја од да на.

Да ље, у па ра гра фи ма 11.1. и 11.4. Ис ка за Ба тлер на во ди че ти ри се кун-
дар не ма сов не гроб ни це. Ако је ње му ве ро ва ти, он да не и сти ну го во ри глав-
ни ис тра жи тељ ту жи ла штва, Ж. Р. Ру ез, ко ји у свом све до че њу пред ко ми-
си јом фран цу ског Пар ла мен та ка же да има још не екс ху ми ра них два де се так 
ма сов них се кун дар них гроб ни ца. Очи глед но је да је из о ста ла ко ор ди на ци-
ја из ме ђу из ја ва вој ног екс пер та ту жи о ца и ње го вог глав ног ис тра жи те ља. 
Не ко од њих не тач но пред ста вља чи ње ни це.235

Од лу чио сам да кре нем пре ма сло бод ној те ри то ри ји, али ни сам знао пут јер 
ми је то под руч је би ло не по зна то.

234  Р. Ба тлер, Ис каз, па ра граф 7.32.
235 Ж. Р. Ру ез, Из ја ва, стра на 5, број Три бу на ла 03074564.
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На кон не ког вре ме на сти гао сам у Кри жев це, спа ље но и на пу ште но му сли-
ман ско се ло.
Од лу чио сам кре ну ти у прав цу се ла Се фе ро ви ћи, а ода тле пре ма се лу Мо то-
во, ко је сам по зна вао за то што сам та мо имао род би не.
Од лу чио сам да кре нем у прав цу се ла Не зук за то што сам ми слио да се оно 
на ла зи на сло бод ној те ри то ри ји.
Због овог ло шег ис ку ства и због то га што то под руч је уоп ће ни сам по зна вао, 
ве о ма сам се опре зно кре тао.
Тре ба ло ми је шест да на да до ђем до јед не ку ће не да ле ко од Не зу ка пред 
ко јом сам спа зио не ке љу де одје ве не по пут Му сли ма на и ко нач но сам био 
си гу ран да сам на му сли ман ској те ри то ри ји.236

Ка да па жљи во про чи та мо ове де ло ве из ја ве ово га све до ка ве о ма ла ко 
мо же мо за кљу чи ти да он углав ном све из ми шља. У пр вој ре че ни ци ка же да 
то под руч је уоп ште ни је по зна вао, а од мах у дру гој ка же да је сти гао у Кри-
жев це, се ло за ко је зна чак и да је му сли ман ско. Ни је про пу стио да на гла си 
да је се ло не са мо му сли ман ско већ и да је спа ље но. А он да ка же да је од лу-
чио да кре не у прав цу се ла Се фе ро ви ћи, а ода тле пре ма се лу Мо то во, по сле 
то га у се ло Не зук. У сле де ћој ре че ни ци из но си да, због ло шег ис ку ства са 
јед ним Ср би ном ко ји га је по вео не ку да и због то га што то под руч је уоп ште 
ни је по зна вао, кре тао се опре зно и на кра ју ка же да је сти гао до јед не ку ће 
у бли зи ни Не зу ка и да је при ме тио љу де об у че не по пут Му сли ма на и та да 
је схва тио да је на му сли ман ској те ри то ри ји.

Три до че ти ри пу та тач но зна у ко ја се ла иде и ку да се кре ће, а два 
пу та, на по чет ку и пред крај ка же да уоп ште не по зна је тај те рен и да му 
је то знат но оте жа ва ло бег ка сло бод ној те ри то ри ји. Да кле овај све док је 
не по у здан и на ње го вој из ја ви се не мо же те ме љи ти ни ка кав до каз. Од бра-
на је мо ра ла ово га све до ка уна кр сним ис пи ти ва њем до ве сти у по зи ци ју да 
при зна да он ни је аутор нај ве ћег де ла из ја ве ко ја му се при пи су је. Али то су, 
из ме ђу оста лих, по да ци на осно ву ко јих је вој ни екс перт Ту жи о ца, Ри чард 
Ба тлер, из ра дио свој Ис каз о вој ним до га ђа њи ма у Сре бре ни ци у ре ле вант-
ном пе ри о ду. Ту жи лац је до брим де лом на Ба тле ро вим за кључ ци ма гра дио 
сво ју оп ту жни цу.

На кра ју из ја ве је дан од све до ка ка же да је, ка да су по сле но ће ња у 
шу ми, и ка да су се про бу ди ли и ус по ста ви ли но ву ко ло ну да на ста ве про-
бој пре за ро бља ва ња, по ред пу та са де сне стра не ви део мно го ле ше ва. По 
ње го вој про це ни око 500 и да му ни је по зна то ка да су они по ги ну ли и на 
ко ји на чин.

По мо јој про цје ни би ло је око 15,000 му шка ра ца у ко ло ни. При је па да Сре-
бре ни це, у под руч ју Сре бре ни це би ло је око 14,000 вој ни ка Ар ми је БиХ. 237

Све док да кле по твр ђу је да су сви вој но спо соб ни му шкар ци ујед но би-
ли и при пад ни ци 28. ди ви зи је. На осно ву ове из ја ве мо же се за љу чи ти да 

236 Ке мал Мех ме до вић, Из ја ва од 13. и 14. 08. 1995, број Три бу на ла 00798668.
237 Ме влу дин Орић, Из ја ва од 10, 11. и 12. 08. 1996, број Три бу на ла 00798690.
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су сви би ли и на о ру жа ни, иако зна мо да ни су. На о ру жа на је би ла 1/3 од 
ових 10.000 до 15.000 ко ји су кре ну ли у про бој. Ме ђу тим ова из ја ва до во ди 
у сум њу и тврд њу да је са мо јед на тре ћи на од 10.000 до 15.000 вој но спо соб-
них му шка ра ца, ко ји су се про би ја ли, би ла на о ру жа на.

Три вој на по ли цај ца са озна ка ма „Вој на по ли ци ја Срп ске Ре пу бли ке Бо сне и 
Хер це го ви не“ и у сви је тло пла вим пан цир ка ма од УН ПРО ФОР-а ушла су у 
наш ауто бус. Кре ну ли смо у прав цу Бра тун ца. На кон то га ви ше ни сам ви дио 
ни јед ног вој ни ка ЈНА – на ста вља исти све док.

Све док по ми ње ства ри ко је ни је мо гао да ви ди. Вој ни ци ни ка ко ни су 
мо гли има ти та кву озна ку на уни фор ми. ВРС је про ме ни ла на зив и та да се 
упра во зва ла Вој ска Ре пу бли ке Срп ске (ВРС), а не Вој ска Срп ске Ре пу бли-
ке БиХ. Сви вој ни ци ВРС у 1995. го ди ни су но си ли је дин стве не озна ке ВРС. 
А што се ти че де ла из ја ве да на кон то га ни је ви део ни јед ног вој ни ка ЈНА, 
то по ка зу је да он ни је сам са ста вљао сво ју из ја ву. Да је сте он то не би из-
ја вио јер му је си гур но по зна то да ЈНА као ору жа на си ла 1995. го ди не ни је 
по сто ја ла, па ни је ни мо гао ви де ти ње не при пад ни ке.

Вр ти ло ми се у гла ви и на кон то га сам или за спао или из гу био сви јест. Та-
да је мо гло би ти око 21:00 сат. Кад сам се про бу дио био је мрак и па да ла је 
ки ша. Ски нуо сам по вез са очи ју и по гле дао око ло. Ви дио сам ро во ко пач и 
бул до жер са упа ље ним свје тли ма.

Ху рем и ја смо хо да ли пре ко ле ше ва. (По што је Ху рем имао сат он је ре као 
да је 12.00 но ћу.) По мо јој про цје ни мо гло их је би ти око 1,200 на ли ва ди. 
Об и шли смо иза ве ли ке ис ко па не ру пе за ко ју сам прет по ста вио да ће би ти 
ма сов на гроб ни ца. Ру па је мо гла би ти ду гач ка око 10 ме та ра. Тре ба ло нам је 
до ста вре ме на да оби ђе мо око ру пе. Не мо гу про ци је ни ти ши ри ну ру пе. Те 
но ћи би ла је мје се чи на и мо гао сам ви дје ти да се ли ва да про те же на ве ли кој 
по вр ши ни.238

Овај све док у из ја ви ка же да је из Бра тун ца био у кон во ју са 6 ауто-
бу са и 4 ка ми о на. То ко ри сти ту жи лац као до каз о пре во зу за ро бље ни ка из 
Бра тун ца у зо ну 1.Злпбр. Ако се са мо ма ло па жљи ви је про чи та ју ци ти ра ни 
де ло ви ње го ве из ја ве на ста ју раз бо ри те сум ње у ње ну тач ност. Пр во ка же 
ка да се про бу дио, а за спао је или се оне све стио око 21.00 ча со ва, да је би ла 
ноћ и па да ла ки ша. Но ћу ка да па да ки ша ви дљи вост је ве о ма ма ла и ско ро 
ни шта се не ви ди чак ни на не ко ли ко ме та ра. По том ка же да је ски нуо по вез 
са очи ју и ви део ро во ко пач и бул до жер са упа ље ним све тли ма. То де лу је 
по себ но не у бе дљи во. У по мр чи ни, и још док је па да ла ки ша, би ло би те шко 
од све тла пре по зна ти ма ши не. Мо гао је ви де ти упа ље не фа ро ве од ма ши-
на, али те шко да би пре по знао ро во ко пач или бул до жер. За тим ка же да је 
те но ћи би ла ме се чи на и да је мо гао ле по ви де ти и ра за зна ва ти пред ме те и 
ле ше ве. Ка да па да ки ша не мо же би ти ме се чи на, то је ваљ да ја сно. За тим 
ка же да му је тре ба ло мно го вре ме на да оби ђе ру пу ду гач ку око 10 м. Ако 

238 Ха сић Ах мо, Из ја ва од 20. 03. 1996, број Три бу на ла 00113965.
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је исти на да је па да ла ки ша и да је би ла ноћ он да мо жда му и је сте тре ба ло 
ма ло ви ше вре ме на, али ако је у пи та њу би ло 10 ме та ра у сва ком слу ча ју не 
ви ше од не ко ли ко ми ну та. И на кра ју, ни је мо гао но ћу у 12.00 ча со ва, ка-
да је па да ла ки ша и ви дљи вост би ла све де на на ми ни мум, из бро ја ти 1.200 
ле ше ва. То но ћу не би би ло ла ко из во дљи во, чак и да је би ла ме се чи на. Ве-
ро ват ни је је да је он та да био пре о ку пи ран ми шљу ка ко да то под руч је што 
пре на пу сти ка ко би пре жи вио, а не да по сма тра и це ни ко ли ко има ле ше ва.

На осно ву из ја ве овог све до ка Ту жи лац је из гра дио оп ту жни цу за по-
гу бље не у Пи ли ци. Све док ка же да је, ка да су га до ве ли на стре ља ње, ту 
ви дио око хи ља ду (1.000) ле ше ва ко ји су пре ње га стре ља ни, а да су по сле 
ње га до ве ли још 5–6 гру па од по 150 љу ди ко је су та ко ђе стре ља ли. Та ко 
про из и ла зи да је у Пи ли ци стре ља но 1.000 пре ње га плус 750 до 900 по сле 
ње га. То зна чи да је у Пи ли ци укуп но стре ља но 1.750 до 1.900 љу ди, плус 
још 300–400 ко је је ви део на дру гој стра ни њи ве, што укуп но из но си ви ше 
од 2.000. Ту жи лац у оп ту жни ци за Пи ли цу ка же да је ту по гу бље но 500 у 
до му кул ту ре у Пи ли ци и мно ги од 1.200 ко ји су би ли за то че ни у шко ли. 
Пре ма оп ту жни ци, оста так од „мно гих од 1.200“ ко ји су би ли у шко ли у 
Пи ли ци, или огром на ве ћи на од ових 1.200, би ло је по гу бље но на обли-
жњој Вој ној еко но ми ји Бра ње во од стра не 10. Ди вер зант ског од ре да (10. 
ДОд). Ово је је дан при мер ка ко ту жи лац са ста вља оп ту жни цу и на ка квим 
по да ци ма је те ме љи.

У но ћи из ме ђу 12. и 13. ју ла, срп ске сна ге у Сре бре ни ци, у чи јем су са ста ву 
јед на бри га да спе ци јал не по ли ци је Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва и 
еле мен ти Бра ту нач ке бри га де, по чи њу одва ја ти му шкар це од же на и дје це 
ко ји су се при вре ме но смје сти ли у твор ни це у том кра ју или на по љи ма под 
ве дрим не бом. Сви му шкар ци су при тво ре ни, углав ном у јед ну ку ћу пре ко 
пу та глав ног шта ба сна га Ује ди ње них на ро да.239

Овај део из Из ја ве глав ног ис тра жи те ља Ру е за пред ста вља но тор ну 
не тач ност. Ако се не што слич но до го ди ло, то је би ло у По то ча ри ма, а не у 
Сре бре ни ци. Оп ште је при хва ће но да, ка да су је ди ни це ВРС ушле у Сре-
бре ни цу, та мо ни су за те кли ни ко га. Сви су се већ би ли по ву кли, не ко у 
про бој, а не ко у По то ча ре.

14. ју ла ују тро нај при је је ева ку и са но пр во мје сто за то че ња, скла ди ште у ко-
јем је то ком но ћи хлад ним оруж јем и ту пим пред ме ти ма уби је но пе де се так 
осо ба240

Из ла га ње глав ног ис тра жи те ља Ту жи ла штва Ха шког три бу на ла у су-
прот но сти је са оним што ка же Р. Ба тлер, вој ни екс перт истог Ту жи ла штва. 
Ко је ме сто за то че ња је пр во ева ку и са но? Пре ма Ба тле ру ева ку а ци ја је за по-
че ла 13. ју ла.

239 Ж. Р. Ру ез, Из ја ва, стра на 2, број Три бу на ла 40307456.
240 Ibid., стра на 3. 
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Кон вој ауто бу са са за ро бље ни ци ма кре ће у прав цу Звор ни ка, скре ће пре-
ма Ту зли, и на кра ју сти же у шко лу у Ора хов цу ко ји не сми је мо бр ка ти с 
Ора хов цем на Ко со ву. То ком да на кон во ји са за ро бље ни ци ма при сти жу 
је дан за дру гим. Смје шта ју их у гим на стич ку са лу ко ја је на кра ју пу на 
за ро бље ни ка.241

Ру ез не из но си о ко ли ко ауто бу са се ра ди. За тим ка же „кон во ји то-
ком да на при сти жу…“ Ко ли ко кон во ја и са по ко ли ко ауто бу са и ка ми о на? 
Ова квим па у шал ним фор му ла ци ја ма ства ра се из ма ни пу ли сан ути сак да је 
то би ла не пре глед на ко ло на ауто бу са и ка ми о на, ко ји су цео дан при сти за ли 
у Ора хо вац. Пре ма Ба тле ру у Ора хо вац је 13. ју ла сти гло 6. ауто бу са са 296 
за ро бље ни ка и нај ви ше два ауто бу са ис пред шко ле „В. Ка ра џић“ у Бра тун-
цу 14. ју ла. Ода кле иду ови кон во ји? Опи си струч ња ка Три бу на ла вр ве од 
не пре ци зно сти и не тач но сти. Су штин ско пи та ње је за што ту жи лац, уме сто 
уоп ште них про це на из дру ге ру ке, ни је до вео ни јед ног во за ча ауто бу са или 
ка ми о на да не по сред но по све до чи ко ли ко је би ло ауто бу са и ка ми о на и ко-
ли ко љу ди је мо гло ста ти у та во зи ла.

У исто ври је ме дру гим кон во ји ма ева ку и шу се за ро бље ни ци из Бра тун ца. 
Кон во ји про ла зе Звор ник, скре ћу ли је во и од во зе за ро бље ни ке у шко лу у 
Пет ков ци ма. Сце на рио је исти: то ком да на шко ла би ва на пу ње на за ро бље-
ни ци ма. Ова шко ла има два спра та и не ма гим на стич ку са лу. Све учи о ни це 
су пу не. За ро бље ни ци су из ло же ни нај го рем зло ста вља њу.242

И овај пр ви кон вој је из Бра тун ца као сви оста ли јер је за ро бља ва ње 
при пад ни ка 28. ди ви зи је из вр ше но на те ри то ри ји оп шти не Бра ту нац и та мо 
су би ла ме ста при вре ме них за то че ња. Ме ђу тим, ма ни пу ла тив ним пред ста-
вља њем по да та ка ства ра се сли ка да су кон во ји до ла зи ли из ра зних ме ста и 
пра ва ца и да им ни је би ло кра ја. Ни бро ја им се не зна. Струч ња ци Ту жи ла-
штва ко ри сте тер мин „дру гим кон во ји ма,“ у мно жи ни, као да је би ло ви ше 
кон во ја и на хи ља де за ро бље ни ка ко ји су пре ве зе ни у Пет ков це. Ба тлер у 
свом Ис ка зу ка же да је у Пет ков це пре ве зе но 6 ауто бу са и не ко ли ко ка ми о на 
из Бра тун ца и је дан ка ми он са 100 за ро бље ни ка из Н. Ка са бе. На осно ву ко-
јих по да та ка је Ба тлер са ста вљао Ис каз? Ло гич но би би ло да га је са ста вио 
на осно ву на ла за ис тра жи те ља Ту жи ла штва и из ја ва све до ка. Али ви ди се да 
ни је, јер се по да ци ис тра жи те ља и вој ног екс пер та исте уста но ве – не сла жу. 
Ако је та ко, на осно ву ко јих по да та ка је ту жи лац са ста вио оп ту жни цу и чи је 
по дат ке је као чи ње ни це у њу угра дио?

Истог тог да на (14. ју ла, при мед ба ауто ра), ауто бус у ко јем се на ла зи ло 150 
осо ба скре нуо је пре ма до ли ни Цер ске гдје те осо бе од мах би ва ју по гу бље-
не и па да ју низ руб це сте. Је дан ро во ко пач за хва та зе мљу с обли жњег бре-

241 Ibid., стра на 3.
242 Ibid. стра на 3. 
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жуљ ка и за си па ти је ла ових осо ба. Ти је ла из ове гроб ни це су екс ху ми ра на. 
Про на ђе но је 150 ле ше ва с ве за ним ру ка ма, а не ки ма су би ле ве за не и но ге.243

Ово твр ди Ж. Р. Ру ез. Ме ђу тим, Р. Ба тлер ка же да је то би ло 13. ју ла 
и да се ра ди ло о сто ти на ма из ко ло не ко ја се про би ја ла. Шта је ту у про ти ву-
реч ним из ја ва ма нај и стак ну ти јих струч ња ка Ту жи ла штва тач но, ако је ишта 
уоп ште тач но? Оба, и ве штак и глав ни ис тра жи тељ, го во ре нео д ре ђе но, по-
себ но ка да се ра ди о бро ју ка ми о на, ауто бу са и кон во ја као и бро ју за ро бље-
них и по гу бље них при пад ни ка 28. ди ви зи је А РБиХ. Ка ко је он да ту жи лац 
до шао до број ке од „ви ше од 7.000“? Ко је по дат ке је он ко ри стио и од ко га 
их је до био, ако му глав ни ис тра жи тељ и вој ни ве штак по дат ке из но се у 
има ги нар ним бро је ви ма или нео д ре ђе но у сти лу „на сто ти не“, „ви ше од“, 
„не ко ли ко сто ти на“, „на хи ља де“, „ви ше од хи ља ду“ и слич но?

У са да шњем тре нут ку за екс ху ма ци ју оста је још два де се так се кун дар них 
ма сов них гроб ни ца. Пре ци зно зна мо по ло жај свих тих ма сов них гроб ни ца, 
а за сва ку од њих про ве де на је про вје ра са др жа ја. На и ме, у сва кој од ових 
гроб ни ца про на ђе ни су по смрт ни оста ци ви ше осо ба, од 80 до 180 ти је ла. 
Ра ди се вје ро ват но о ви ше од 4.000 осо ба ко је ће мо мо ћи ре ћи да су хлад но-
крв но по гу бље не у том ор га ни зо ва ном и си сте мат ском про це су.244

Овај део из ја ве ис тра жи те ља је спе ци фич нан и зна ча јан с об зи ром 
на од го во ран по ло жај из во ра као глав ног ис тра жи те ља Ту жи ла штва. Он ви-
ди шта има и под зе мљом, иако ни шта ни је от ко па вао. Ње му ни су по треб-
не екс ху ма ци је гроб ни ца да би пре ци зно утвр дио ко ли ко се те ла на ла зи у 
сва кој од њих. Чак зна и да су уби је ни „хлад но крв но“. Не на во ди се ни ка-
кав основ за прет по став ку („ве ро ват но“) да је у тим про пи сно не ис пи та ним 
гроб ни ца ма уко па но ви ше од 4.000 осо ба.

С дру ге стра не, не ке осо бе су по ги ну ле у бор ба ма, а не ке из вр ши ле са мо у-
би ство. Је ди на број ка ко ја се мо же ко ри сти ти је број осо ба ко је су ухап ше-
не, при тво ре не, пре мје ште не и по гу бље не. Та број ка ће на кон из вр ше них 
екс ху ма ци ја вје ро ват но на ра сти на из ме ђу 4.000 и 5.000 осо ба.245

Зад њи део ко мен та ра у пот пу но сти ва жи, али исто вре ме но у це ли-
ни ово је кла си чан при мер ка ко се ма ни пу ли ше ин фор ма ци ја ма. Као и у 
прет ход ној про це ни, на ме ће се за кљу чак да је број на вод но по гу бље них 
прет ход но од ре ђен и да су ис тра жи ва ња а при о ри усме ре на на до ка зи ва ње 
те ци фре, а не на до ка зи ва ње или утвр ђи ва ње ствар ног број жр та ва Му сли-
ма на из ен кла ве Сре бре ни ца и њи хо ве струк ту ре по на чи ну ка ко је смрт на-
сту пи ла. За што се не по ста вља ју пра ва пи та ња: ко је по ги нуо у бор ба ма за 
Сре бре ни цу и то ком про бо ја, ко у ме ђу соб ним окр ша ји ма, ко се сам убио, 
а ко је по гу бљен? За што се глав ни ис тра жи тељ Ту жи ла штва у сво јој ана-

243 Ibid. стра на 3.
244 Ibid., стра на 5.
245 Ibid., стра на 5.
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ли зи не ба ви тим пи та њи ма ко ја су кључ на за ра све тља ва ње сре бре нич ког 
пи та ња? Те жр тве мо ра да су ве ли ке јер се про бој вр шио у си ту а ци ји ко ја је 
би ла вр ло не по вољ на у оба ве штај ном и так тич ком сми слу. До са да из не ти 
по да ци упу ћу ју на за кљу чак да је мо ра ло би ти мно штво по ги ну лих бо ра ца 
28. ди ви зи је то ком про бо ја. За што се та ствар ност ско ро уоп ште не од ра жа-
ва у до ка зној гра ђи ко ју ко ри сти Ту жи ла штво и ми ни ма ли зу је у ана ли за ма 
ње го вих ве шта ка?

Ипак, стал но оста је знак пи та ња: ни ка да ни смо до шли до свје до че ња не ке од 
те дје це. У то ври је ме бо сан ска вла да је са слу ша ла ве ли ки број љу ди ко ји су 
сти гли у Ту злу, и би ло је за чу ђу ју ће да се ни је на и шло на та ква свје до че ња. 
На жа лост, про шле го ди не, ти је ла дје це мла ђе од пет на ест го ди на про на ђе на 
су у ма сов ној гроб ни ци у Гло го ви. Вје ро ват но је да је не ки офи цир без бјед-
но сти, ви дјев ши шта се до га ђа, из ми је нио на ред бу и ре као: „Ти љу ди су свје-
до ци. Не мо же мо си до зво ли ти да иза се бе оста ви мо свје до ке“. Про на ђен је 
из вје стан број ти је ла са мет ком у кич ми.246

Ово је још је дан при мер ка ко се у при ку пља њу до ка зне гра ђе – ко ја 
се ка сни је пре та че у оп ту жни це и ду го го ди шње пре су де, да не го во ри мо о 
прав ним ква ли фи ка ци ја ма нај о збиљ ни је при ро де – у Ха шком три бу на лу 
ола ко ба ра та ви ше или ма ње кре а тив ним прет по став ка ма, на ра чун про фе-
си о нал но утвр ђе них чи ње ни ца.

По сто ја ла је раз ли ка у по сту па њу пре ма за ро бље ни ци ма за ви сно од то га да 
ли су но си ли уни фор му и оруж је: смрт је би ла спо ри ја за оне ко ји су но си ли 
уни фор му и оруж је.

За то се, при је пре да је, ве ћи на му шка ра ца ота ра си ла оруж ја. Пре ма не ким 
свје до че њи ма ко ја се не мо гу про вје ри ти, ако је не ко ухва ћен с оруж јем, био 
је при мо ран да сам се би ис ко па ра ку, што ни је био слу чај с они ма ко ји су се 
пре да ли без оруж ја. Али, пи та ње по ло жа ја ци ви ла и вој ни ка са суд ског ста-
но ви шта ни је бит но.247

Оп шти став је да су сви за ро бље ни ци стре ља ни. Ка ко у про це су стре-
ља ња за не ке смрт мо же би ти спо ри ја? Спо ра смрт је обич но ве за на за му-
че ње, тор ту ру, из глад њи ва ње, ту чу ту пим пред ме ти ма и сл. Стре ља ње по 
де фи ни ци ји ни је спо ра смрт. А шта су све до че ња ко ја се не мо гу про ве ри ти 
и че му би у суд ском по ступ ку мо гла да по слу же? Ва же ли она у Ха шком 
три бу на лу?

Не, не по сто је ин фор ма ци је о прет ход ном пла ни ра њу ма са кра. Уства ри, за-
у зи ма ње ен кла ве ни је би ло пла ни ра но. Да тум ко ји се од но си на план офан-
зи ве је 5. ју ли. Дио ко ји се од но си на про тив ва зду шну од бра ну те опе ра ци је 
да ти ра од 6. или 7. ју ла, ту мо же мо пре ци зи ра ти да тум. Али, од лу ка о за у-
зи ма њу ен кла ве је до ни је та тек 9. ју ла, у тре нут ку ка да је ге не рал Мла дић 
схва тио да не ће би ти ор га ни зо ва на од бра на ен кла ве. Пр во бит ни циљ био је 
да се гра ни це ен кла ве све ду на гра ни це гра да Сре бре ни це и да се град пре-
246 Ibid., стра на 7.
247 Ibid., стра на 8.
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тво ри у огром ни из бје глич ки ло гор под отво ре ним не бом, ка ко би се Ује ди-
ње ни на ро ди при мо ра ли да из вр ше ева ку а ци ју ове зо не.248

Ка ко је он да суд ско Ве ће у не ким пред ме ти ма ипак при хва ти ло ту жи-
о чев на вод да је по сто јао план за ге но цид? Ако глав ни ис тра жи тељ ту жи-
ла штва ни је ус пео про на ћи та кав план, на осно ву ка квих чи ње ни ца и ин-
фор ма ци ја је ту жи лац из вео за кљу чак да је сте по сто јао план зло чи на? Што 
се ти че од бра не ен кла ве, пре ма од ред ба ма вој не док три не ко је су се и они 
ге не рал но при др жа ва ли, мо ра ли су бра ни ти по ло жа је где су се на ла зи ли 
све док им прет по ста вље ни ста ре ши на не одо бри да се по ву ку на ре зер вне 
по ло жа је. То убе дљи во су ге ри ше да су је ди ни це 28. ди ви зи је на пу сти ле по-
ло жа је уз зна ње и одо бре ње сво јих прет по ста вље них. Од су ство ко манд на-
та ди ви зи је то ком бор би за Сре бре ни цу то ту ма че ње по сред но по твр ђу је. 
Ко му је одо брио да не ко ман ду је ди ви зи јом и да са ра сто ја ња, из Ту зле, 
мир но по сма тра шта се де ша ва? На 13. стра ни Из ја ве ис тра жи те ља Ха шког 
три бу на ла и ње му је чуд но што ко ман дант ди ви зи је ни је био на свом ко-
манд ном ме сту. Ру ез ипак не пру жа од го вор на пи та ње ка ко ту ма чи од лу ку 
бо сан ске вла де да по ву че Ори ћа и ње го ве нај бо ље љу де пре па да ен кла ве. 
Ин си сти ра ње на овом од го во ру ис тра жи тељ Ру ез ту ма чи те о ри јом за ве ре. 
Али зна тан део ње го вих на га ђа ња, ако се па жљи во ана ли зи ра ју, спа да у те-
о ри ју за ве ре.

За што ко ма дант 28. ди ви зи је ни је од го ва рао сво јим прет по ста вље-
ним или вој ним су до ви ма сво је ар ми је због то га што је на пу стио је ди ни цу, 
што се сма тра нај те жим кри вич ним де лом за јед ног ко ман дан та за ко је се у 
вој ној прак си мо ра од го ва ра ти? По што ни је по зван на од го вор ност мо гу ће 
је раз бо ри то за кљу чи ти да се то до го ди ло са одо бре њем пред по ста вље не 
ко ман де.

Ру ез на ста вља:
Да, из ло жи ћу вам не ке од њих. 17. ју ла 1995. на пра вљен је сни мак вој не еко-
но ми је Бра ње во гдје се ви де ти је ла по гу бље них осо ба ка ко ле же на стра ти-
шту. По ље на ко јем су из вр ше на по гу бље ња про те же се у овом смје ру, ов дје 
се ви ди ро во ко пач ко ји је већ по ку пио ти је ла и ста вио их у за јед нич ку ра ку. 
Чи тав овај дио још је пре кри вен ле ше ви ма. 21. сеп тем бра ис ко па ва ње ти је ла 
из ма сов не гроб ни це на вој ној еко но ми ји Бра ње во је за вр ше но, а 27. сеп тем-
бра је за по че ла опе ра ци ја пре мје шта ња ти је ла с вој не еко но ми је Бра ње во у 
но ву гроб ни цу, а ов дје ви ди мо и јед ну гра ђе вин ску ма ши ну пар ки ра ну у 
кру гу вој не еко но ми је.249

Пре ма Ба тле ро вом Ис ка зу (па ра граф 19.) по гу бље ња на вој ној еко но-
ми ји Бра ње во су из вр ше на 16. ју ла у не по зна том бро ју. Ис тра жи тељ је прет-
ход но ре као, и ов де по на вља, да су гра ђе вин ске ма ши не од мах за ко па ва ле 
стре ља не. Ка ко је он да мо гу ће да се 17. ју ла на сним ку ви де те ла по гу бље-

248 Ibid., стра на 9. 
249 Ibid., стра на 10. 
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них? Ово је још је дан при мер не сла га ња кључ них ве шта ка Ту жи ла штва по 
нај бит ни јим пи та њи ма.

Не по сје ду је мо сним ке ко ји по ка зу ју не ко по гу бље ње ко је је у то ку, ако на то 
ми сли те. Ра ди се о сним ци ма на пра вље ним при је и на кон ма са кра.250

На пи та ње, за што не ма сни ма ка из ва зду ха по гу бље ња у ре ал ном вре-
ме ну, не ма су ви слог од го во ра. Сним ци пре и по сле до га ђа ја мо гли би евен-
ту ал но да до пу не сли ку, али без рад ње ко ја пред ста вља срж ин кри ми ни-
са ног де ла они су од дру го сте пе ног зна ча ја. Без глав них ви зу ел них до ка за, 
они гу бе не са мо на по у зда но сти не го и на зна ча ју.

Да би се утвр дио број жр та ва Сре бре ни це мо ра се ући у траг не ста лим осо-
ба ма и пре жи вје лим чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца и из вр ши ти пре бро ја-
ва ње и иден ти фи ко ва ње ти је ла екс ху ми ра них из гроб ни ца про на ђе них у 
Сре бре ни ци и ње ној око ли ни. Тај про цес се не мо же по ре ди ти са утвр ђи ва-
њем смрт них слу ча је ва узро ко ва них бо ле шћу, ста ро шћу и на сил ним пу тем 
у ври је ме ми ра.251

Из ово га сле ди да про цес про на ла же ња и екс ху ми ра ња жр та ва још 
ни је до вр шен. На осно ву че га он да ту жи лац на во ди да је ВРС по гу би ла 
ви ше од 7.000 му шка ра ца и де ча ка? Ни је ли и ово до каз да се за кључ ци о 
бро ју му сли ман ских жр та ва Сре бре ни це из во де уна пред, па се до ка зни ма-
те ри јал за тим фил три ра и об ли ку је да би се тим за кључ ци ма дао при вид 
уте ме ље но сти?

Све у све му, цен трал ни си стем Фе де ра ци је БиХ са др жи са свим оскуд ну еви-
ден ци ју о ли ци ма ко ја су пре ми ну ла на под руч ју Сре бре ни це у пе ри о ду од 
ју ла до де цем бра 1995. Том си сте му су при ја вље на са мо 182 смрт на слу ча ја 
ве за на за зби ва ња у Сре бре ни ци, на те ри то ри ји де сет оп шти на, у пе ри о ду од 
ју ла до де цем бра 1995. го ди не. 252

За па жа мо да је до 2004. го ди не при ја вље но и упи са но у књи ге умр лих 
са под руч ја Сре бре ни це у 10 оп шти на са мо 182 осо бе. За што ни су упи са ни 
у књи ге умр лих сви или нај ве ћи део „ви ше од 7.000“ му шка ра ца и де ча ка 
за ко је ту жи лац твр ди да су по гу бље ни? До 2004. го ди не то је би ло мо гу-
ће ура ди ти или про на ла же њем те ла и њи хо вом иден ти фи ка ци јом, или на 
осно ву од лу ке над ле жног су да (у Ф БиХ то је окру жни суд у Ту зли) а на 
зах тев по ро ди це ка ко би мо гла да оства ри од го ва ра ју ћа пра ва на осно ву по-
ги би је или уби ства њи хо вог чла на. Ско ро де вет го ди на је до ста дуг пе ри од 
и до во љан да се оба ви нај ве ћи део овог по сла чак и да се ра ди о знат ним 
људ ским гу би ци ма.

Те о рет ски го во ре ћи, име на пре жи вје лих би се мо гла про на ћи у из во ри ма ко-
је је др Ра до ва но вић по ме ну ла у одјељ ку 2.1. свог из вје шта ја, тј. у си сте ми ма 
еви ден ци је о ин тер но ра се ље ним ли ци ма и из бје гли ца ма у бив шој Ју го сла-
250 Ibid., стра на 11. 
251 Ibid., стра на 3. 
252 Ibid., стра на 4. 
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ви ји, у ви тал ним ста ти стич ким си сте ми ма, по пи си ма ста нов ни штва из вр-
ше ним на кон 1995. у зе мља ма ко је су при ма ле из бје гли це (Ср би ја, Хр ват ска, 
за пад но е вроп ске и дру ге зе мље, САД, Ка на да, Аустра ли ја, итд.), као и у не-
ко ли ко дру гих из во ра. Ме ђу тим, та ко обим на пре тра жи ва ња су прак тич но 
не из во дљи ва због људ ских, фи нан сиј ских и вре мен ских ре сур са ко ји би за 
то би ли по треб ни. Из тог раз ло га се мо ра дру га чи је при сту пи ти про бле му 
утвр ђи ва ња бро ја жр та ва Сре бре ни це, што ва жи и за мно ге дру ге су ко бе ко-
ји се са да во де у сви је ту.253

На ве де ни из го во ри су у нај ве ћој ме ри не у бе дљи ви и не при ме ре ни. 
Не до ка зи вост прет по ста вље ног бро ја жр та ва не мо же се на док на ди ти та ко 
што ће се спи сак не ста лих ли ца јед но став но про гла си ти спи ском стре ља-
них. Ни ти је мо гу ће по зи ва ти се на огра ни ча ва ју ће деј ство ма те ри јал них и 
вре мен ских фак то ра на при ку пља ње до ка за а при том без об зи ра на на ве де-
ну окол ност из во ди ти нај ек стрем ни је за кључ ке ко је до ка зи не по др жа ва ју. 
Ов де се ра ди о нај о збиљ ни јим оп ту жба ма ко је об у хва та ју и тач ку ве за ну за 
ге но цид. Сход но то ме, или ис тра жи ва ње мо ра би ти из вр ше но на про пи сан 
на чин ко ји би дао пот пу не и тач не по дат ке или се из ве де ни за кључ ци мо-
ра ју огра ни чи ти оби мом рас по ло жи вих, а не по жељ них или хи по те тич ких, 
до ка за.

За про цје ну бро ја жр та ва зби ва ња у Сре бре ни ци не гдје то ком ју ла 1995, тре-
нут но по сто ји не ко ли ко из во ра ко ји се од но се на жр тве тих ин ци де на та, ме-
ђу ко ји ма су нај ва жни ји сље де ћи:

– спи ско ви не ста лих ли ца ко је су са ста ви ли МКЦК и ПХР,

– спи сак за хтје ва за про на ла же ње не ста лих ли ца ко ји је са ста вио ICMP (тај 
спи сак је исти као и спи сак МКЦК-а), на ко јем су на ве де ни ДНК по да ци о 
не ста лим осо ба ма и њи хо вим срод ни ци ма,

– спи ско ви ли ца ко ја су иден ти фи ко ва на и ко ја су ло кал ни су до ви у Бо сни, 
по себ но суд у Ту зли, про гла си ли мр твим,

– спи ско ви екс ху ми ра них ти је ла ко ји се мо гу до би ти од др жав них ко ми си ја 
за про на ла же ње не ста лих ли ца (ФБиХ и РС),

– еви ден ци ја о вој ним ли ци ма (Ар ми ја БиХ) уби је ним то ком су ко ба,

– до ку мен та ци ја ко ју је при ку пи ла Др жав на ко ми си ја БиХ за при ку пља ње 
чи ње ни ца о рат ним зло чи ни ма по чи ње ним то ком су ко ба 1992–1995. 7, (тј. 
„Бо сан ска књи га мр твих“)254

Ов де би се мо гло по ста ви ти не ко ли ко су штин ских пи та ња. Пр во, ка ко 
је мо гу ће на спи ско ви ма не ста лих осо ба на ве сти по дат ке о њи хо вом ДНК? 
ДНК по дат ке срод ни ка мо гу ће је обез бе ди ти. Али ка ко је мо гу ће по се до-

253 Ibid., стра на 5.
254 Ibid., стра на 6.



1476. КОН ТРО ВЕР ЗЕ ДО КА ЗА ТУ ЖИ ЛА ШТВА

ва ти ДНК по дат ке не ста лих осо ба док се оне не про на ђу, не узме узо рак и 
ана ли зом од ре ди њи хов ДНК? Дру го, ка ко је мо гу ће са ста ви ти спи ско ве 
екс ху ми ра них осо ба ка да иден ти фи ка ци ја ни је из вр ше на, пре не го што се 
са зна ју њи хо ви лич ни по да ци? И у овом сег мен ту нео до љи во се на ме ће за-
кљу чак да је ту жи ла штво прет ход но де фи ни са ло број по гу бље них (ви ше 
од 7.000) ко ји са да, на би ло ко ји на чин, са мо тре ба суд ски по твр ди ти.

Оп ште го во ре ћи, ме ђу тим, спи сак Ту жи ла штва из 2000. го ди не тре ба сма-
тра ти спи ском ли ца ко ја су не ста ла у Сре бре ни ци и ње ној око ли ни у пе ри о-
ду од ју ла до де цем бра 1995. го ди не.255

То је мо гу ће, али он да ту жи ла штво не мо же да кон ци пи ра оп ту жни цу 
на ба зи апри ор них тврд њи да су то по гу бље на ли ца. Све док се на по у здан 
на чин не утвр ди суд би на не ста лих ли ца она не мо гу би ти про гла ше на по гу-
бље ни ма, а и да бу ду про гла ше на жр тва ма, ка ко ту жи ла штво твр ди, мо ра 
се раз гра ни чи ти ко је су жр тве ле ги тим ни вој ни гу би ци, а ко је су по сле ди ца 
рат ног зло чи на одн. стре ља не без прет ход ног су ђе ња.

На стра ни 8. исти ве штак Ту жи ла штва на во ди вер зи ју спи ска МКЦК 
из 2004. го ди не. Али чу ди чи ње ни ца да не на во ди да се тај спи сак од но си 
на спи сак ли ца из це ле БиХ а не са мо из Сре бре ни це. Зар се не под ра зу ме ва 
ње го ва оба ве за да по мог не суд ском Ве ћу да бо ље схва ти при ро ду по да та ка 
ко ји му се ну де?

По чет ком ју ла 1995. го ди не у Сре бре ни ци је би ло 40.000 ста нов ни-
ка. За тим је не ко ли ко хи ља да би ло за ро бље но. До са да је екс ху ми ра но око 
5.000. Нај ве ћи број по смрт них оста та ка про на ђен је на ме сти ма за се да ко-
ло ни ко ја се про би ја ла (По буђ ска Ка ме ни ца), а из ве стан број тих оста та ка 
про на ђен је и у ма сов ним гроб ни ца ма (Ла же та, Ра жи шта-Цер ска До ли на, 
Ко злук, Бра ње во -Пи ли ца).256

Ту жи лац твр ди да су екс ху ма ци ја ма ма сов них при мар них и се кун-
дар них гроб ни ца про на ђе на те ла ви ше од 7.000 му шка ра ца ко ји су, ка ко он 
твр ди, по гу бље ни. Ме ђу тим, из ово га из ве шта ја Аген ци је за до ку мен та ци-
ју и ин фор ма ци је из Ту зле ви ди се да је нај ве ћи број по смрт них оста та ка 
про на ђен на ме сти ма за се да ко ло ни ко ја се про би ја ла или на ме сти ма где 
су во ђе не три нај же шће бит ке то ком про бо ја 28. ди ви зи је (По буђ ска Ка-
ме ни ца, Удрч, Ко злук), што ука зу је на то да је нај ве ћи број екс ху ми ра них 
ве ро ват но по ги нуо то ком про бо ја. Ако је та ко, то су ле ги тим не жр тве ко је 
се са прав ног аспек та не мо гу тре ти ра ти исто као про тив за ко ни то по гу бље-
на ли ца. У овом до ку мен ту зна чај на је и тврд ња да је са мо „из ве стан број“ 
по смрт них оста та ка про на ђен у ма сов ним гроб ни ца ма (Ла же та, Цер ска 
до ли на, Ко злук, Бра ње во, итд.). Ко ри шће ње фор му ла ци је „из ве стан број“ 
су ге ри ше да се ве ро ват но не ра ди о ве ћи ни по смрт них по да та ка. У сва ком 
слу ча ју, пре ци зност у из ра жа ва њу ве шта ка би ла би ин фор ма тив ни ја и у ве-
ли кој ме ри би до при не ла бо љем са гле да ва њу чи ње нич ног ста ња.

255 Ibid., стра на 7.
256 Аген ци ја за ис тра жи ва ње и до ку мен та ци ју Ту зла, број Три бу на ла 01007053.



148 Ратко П. Шкрбић: СРЕБРЕНИЧКА ПОДВАЛА

2. Би ло би те шко осми сли ти од го ва ра ју ћи ста ти стич ки пре глед или по пис 
ста нов ни штва на под руч ју Сре бре ни це чи ји би циљ био да се са ста ве спи-
ско ви не ста лих ли ца и пре жи вје лих, а за то би би ла по треб на огром на сред-
ства и мно го вре ме на. То би да ло ма ло ре ле вант них ре зул та та, ако би их 
уоп ште и би ло.257

Ова кон ста та ци ја вр ло је спор на. До 2004. го ди не ве ћи на Му сли ма на 
се вра ти ла у сво је до мо ве на под руч ју Сре бре ни це. За што би би ло те шко 
по пи са ти ста нов ни штво, а на да све ода кле сум ња у ре ле вант ност ре зул-
та та? По пис је по за ко ну тре ба ло из вр ши ти 2001. го ди не јер је по след њи 
био 1991. го ди не. Ни је из вр шен због об струк ци ја вла де из Са ра је ва и тек 
2014. го ди не, по сле број них од ла га ња и кон тро вер зи, при сту пи ло се том 
по слу. Ме ђу тим, су штин ско пи та ње оста је, на су прот те зи ве шта ка Ха шког 
ту жи ла штва: за што зва нич ни по пис ста нов ни штва и по пис умр лих не би 
пред ста вља ло ре ле вант не по дат ке? На осно ву че га се сма тра да је спи сак 
не ста лих осо ба, ко ји во ди јед на не вла ди на ор га ни за ци ја (ПХР-ле ка ри без 
гра ни ца), ре ле вант ни ји од зва нич ног по пи са ста нов ни штва на др жав ном 
ни воу ко ји би се спро вео по про пи са ној про це ду ри?

Прет по ста вља се да је у гра ду Сре бре ни ци би ло око 40.000 љу ди при је ње го-
вог па да, али та чан број ста нов ни штва и ње го ва струк ту ра ни су по зна ти.258

Та чан број ста нов ни штва је по знат. На и ме, ако је то прет по став ка она 
је мо ра ла би ти на не че му за сно ва на, на не ким по да ци ма, али на ко ји ма? 
Ре ци мо на по да ци ма МКЦК, Хо ланд ског ба та љо на, УН ХЦР, спе ци јал ног 
из ве сти о ца ГС УН или спе ци јал ног из ве сти о ца за људ ска пра ва. То су све 
ин сти ту ци је на ко је се овај ве штак по зи ва у из ве шта ју од 25. 08. 2004, број 
0360-1034-0360-1060 и за ко је твр ди да су ре ле вант ни и да не ма бо љих по-
да та ка од њи хо вих. Ве штак је ве ро ват но у пра ву ка да ка же да је не по сред-
но пред опе ра ци ју ВРС у Сре бре ни ци жи ве ло око 40.000 љу ди јер то је 
број ко ји се до би ја са би ра њем гор ње гра ни це же на, де це и ста ра ца ко ји су 
ева ку и са ни из По то ча ра (25.000) и гор ње гра ни це бро ја му шка ра ца ко ји 
су фор ми ра ли ко ло ну ко ја се про би ја ла ка Ту зли (15.000). Го то во да је ис-
кљу че но да је у Сре бре ни ци мо гло би ти ви ше ста нов ни ка. Ако се при хва те 
не из бе жне не пре ци зно сти, мо гу ће је ге не рал но утвр ди ти и њи хо ву струк-
ту ру. На при мер, ако од укуп ног бро ја ста нов ни ка оду зме мо број же на, де це 
и ста ра ца до би ће мо број вој но спо соб них му шка ра ца (16–64 го ди не). За по-
тре бе ана ли зе бро ја не ста лих или по ги ну лих или по гу бље них то је са свим 
до во љан по да так.

5. Ре кон струк ци ја, по за ди на, по сље ди це и ана ли за па да без бјед но сне зонe.
257 Хел ге Брум борг, За вод за ста ти сти ку Нор ве шке, 25. 08. 2004. го ди не, број Три бу-

на ла 03601034, стра на 17. 
258 Хел ге Брум борг, Осло 12. 04. 2003. „При лог из вје шта ју о бро ју не ста лих и мр твих 

из Сре бре ни це, број Три бу на ла 03080316.
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Из вје штај НИ ОД-а из апри ла 2002. о Сре бре ни ци, а ко ји је до вео до остав ке 
хо ланд ског пре ми је ра, не ко ли ко пу та се по зи ва на про цје ну Ту жи ла штва, 
углав ном је по др жа ва ју ћи.

Ме ђу тим, у из вје шта ју се на во ди да ни је уби је на ни јед на од око 7.500 осо-
ба на ве де них да су не ста ле јер је „от при ли ке 1.500 љу ди умр ло на пу ту за 
Ту злу, би ло од паљ бе, у бор би, од ми на, са мо у би ством или од гла ди.“ То је 
за сно ва но на про цје ни ВРС-а о 6.000 рат них за тво ре ни ка.259

По што је Из ве штај НИ ОД-а ба зи ран на Де бри фин гу, а Де бри финг 
је спро вео НИ ОД уз по моћ не за ви сних струч ња ка, за што ве штак Ту жи-
ла штва ис по ља ва не ве ри цу пре ма кон крет ним по да ци ма, ма да на по чет ку 
сам ка же да је из ве штај углав ном „по др жа ва ју ћи“ са ста но ви шта оп ту жбе? 
Ни је ли ве штак Ту жи ла штва про бир љив у из бо ру „по др жа ва ју ћег“ ма те ри-
ја ла из НИ ОД-овог Из ве шта ја хо ланд ском пар ла мен ту, па ко ри сти оно што 
ње го вим по сло дав ци ма иде у при лог а дис ква ли фи ку је све што се не укла-
па у ви ђе ње Ту жи ла штва, као што су по да ци да свих 7.500 не ста лих ни је 
ну жно уби је но а да је око 1.500 ле ги тим но по ги ну ло у бор бе ним деј стви ма?

У из вје шта ју НИ ОД-а се за кљу чу је да „Из тих раз ло га, ни је мо гу ће са свим 
си гур но ре ћи ко ли ко је му шка ра ца по гу бље но на кон па да Сре бре ни це, а ко-
ли ко је осо ба не ста ло док су ишли ка Ту зли. Вје ро ват но је да ни ка да не ће мо 
зна ти“.260

Упр кос то ме што НИ ОД кон ста ту је да ни је мо гу ће са свим си гур но 
утвр ди ти број по гу бље них по сле па да Сре бре ни це, ни ти број не ста лих то-
ком про бо ја ка Ту зли, ве штак Ту жи ла штва се не ус те же од пра вље ња прет-
по став ки. Свр ха ве шта ка је да по мог не ве ћу из но ше њем што пре ци зни јих 
по да та ка и на во ђе њем њи хо вих из во ра; пу ким прет по став ка ма мо же да се 
ба ви сва ко. Ка ко ве ће у пре су ди мо же до но си ти кре ди бил не за кључ ке ако 
је то ком из во ђе ња до ка за ова вр ста струч не по мо ћи из о ста ла? При ме ном 
ме то де „Пра ће ње кре та ња жи вих Му сли ма на Сре бре ни це“ на по чет ку ове 
књи ге и ана ли зом из вр ше ном у рас пра ви „Сре бре ни ца – ге но цид над исти-
ном“ по ка за но је да ту жи лац за пра во не рас по ла же тач ним по да ци ма о бро-
ју по гу бље них вој но спо соб них му шка ра ца Сре бре ни це. На ве де ни ци та ти 
из ово га Из ве шта ја ве шта ка Ту жи ла штва по твр ђу ју ре зул та те тих ана ли за.

Мно ги ле ше ви су за ко па ни у ма сов не гроб ни це, ко је су че сто убр зо на кон то-
га рас ко па ва не, док су оста ли оста вље ни у шу ми. Укуп ни број жр та ва ни је 
по знат. Ис ко па ва ња ко ја је из вр шио Ме ђу на род ни суд су до са да (до 2003.го-
ди не) от кри ла око 1.900 ти је ла, од ко јих је са мо не ко ли ко иден ти фи ко ва но.261

При род но се по ста вља пи та ње: ако је 7–8 го ди на на кон ра та ис ко па ва-
ње ма сов них гроб ни ца ко је је оба вио Ме ђу на род ни три бу нал за бив шу Ју го-
сла ви ју от крио око 1.900 те ла, од ко јих је са мо не ко ли ко иден ти фи ко ва но, на 

259 Ibid., стра на 9. 
260 Ibid., стра на 9. 
261 Ibid., стра на 2. 
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осно ву че га ту жи лац у оп ту жни ца ма на во ди да су при пад ни ци ВРС и/или 
МУП-а РС ма сов но по гу би ли ви ше од 7.000 му сли ман ских му шка ра ца?

МКЦК је за по чео ре ги стро ва ње убр зо на кон па да (у ју лу 1995), пр вен стве но 
ра ди ре ги стро ва ња осо ба за ко је се вје ро ва ло да су за то че не. У то ври је ме, 
сје ћа ња љу ди ко ји су по бје гли из Сре бре ни це су би ла још уви јек свје жа. С 
дру ге стра не, ти љу ди су би ли под ве ли ким стре сом и па ти ли су од емо ци-
о нал не и фи зич ке из ну ре но сти и обич но ни су по сје до ва ли лич на или дру га 
до ку мен та ко ја би да ва ла тач не по дат ке о не ста лим осо ба ма. Због ха о тич не 
си ту а ци је, не ки љу ди за ко је је ре че но да су не ста ли ка сни је су про на ђе ни 
жи ви, али МКЦК укла ња та кве слу ча је ве са спи ска не ста лих осо ба. ПХР је 
сво ју ре ги стра ци ју за по чео не што ка сни је, у ју лу 1996. Она укљу чу је не ка 
ве о ма де таљ на пи та ња о не ста лим осо ба ма, као што су спе ци фич не фи зич ке 
ка рак те ри сти ке и одје ћа, на ко ја је они ма ко ји су да ва ли ин фор ма ци је би ло 
че сто емо тив но те шко да од го ва ра ју. У исто ври је ме, да ва о ци ин фор ма ци ја 
су че сто би ли спрем ни ји за раз го вор и мно ги од њих су пру жи ли на увид 
лич на до ку мен та за не ста ле осо бе.262 (стр. 3–4)

Овај сег мент ве о ма упе ча тљи во ука зу је на то да се ве штак Ту жи ла-
штва ба ви ви ше про из вод њом не го ис тра жи ва њем по да та ка ка ко би по-
др жао оп ту жни цу по сва ку це ну, при том не во де ћи ра чу на о то ме да би 
суд ско ве ће мо гао до ве сти у за блу ду. Да ли је мо гу ће да су, не по сред но 
на кон не стан ка, бли ски ро ђа ци ко ји су да ва ли по дат ке о не ста лим чла но-
ви ма сво јих по ро ди ца би ли под ве ли ким стре сом и ни су има ли лич на до-
ку мен та не ста лих осо ба, а да су са мо го ди ну да на ка сни је ти исти ро ђа ци 
има ли ре ла тив но пре ци зне по дат ке, укљу чу ју ћи лич на до ку мен та, ка да су 
по пу ња ва ли фор му лар ПХР? Ре ле вант но под пи та ње гла си, ода кле су се та 
до ку мен та од јед ном ство ри ла ка да ту жи лац на осно ву из ја ва све до ка у оп-
ту жни ца ма твр ди да су од за ро бље них Му сли ма на од у зе та сва лич на до ку-
мен та и за тим спа ље на или на дру ги на чин уни ште на?263

Овај до ку ме нат је је дан од нај ва жни јих ме ђу до ка зним пред ме ти ма 
Ту жи ла штва и на нај бо љи на чин де ман ту је тврд ње ту жи о ца да је у Сре бре-
ни ци у ју лу и ав гу сту 1995, го ди не по гу бље но ви ше од 7.000 вој но спо соб-
них му сли ман ских му шка ра ца од стра не ВРС и/или је ди ни ца спе ци јал не 
по ли ци је МУП-а Ре пу бли ке Срп ске. У овом ауто ри та тив ном до ку мен ту са 
пот пи сом Пред се да ва ју ћег Фе де рал не ко ми си је, Амо ра Ма ше ви ћа, са др жа-
ни су по да ци о екс ху ма ци ја ма и иден ти фи ка ци ја ма жр та ва Сре бре ни це у 
пе ри о ду од 1996. го ди не, ка да је по че ло ис тра жи ва ње ма сов них при мар них 
и се кун дар них гроб ни ца, до кра ја ју ла 2007. го ди не, што об у хва та пе ри од 
од 11 го ди на на кон па да Сре бре ни це. По да ци се, ка ко се у до ку мен ту ка-
же, од но се на 4.415 иден ти фи ко ва них жр та ва. За не и ден ти фи ко ва не као и 
за иден ти фи ко ва не жр тве ка же се да не до ста ју по да ци о по лу, ста ро сти и 
узро ку смр ти.

262 Ibid., стра не 3-4.
263 Фе де рал на ко ми си ја за не ста ле осо бе БиХ: Број екс ху ми ра них и иден ти фи ко ва-

них из Сре бре ни це, број Три бу на ла 06129396.
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Ако 2007. го ди не ни је би ло по у зда них по да та ка о узро ку смр ти, на 
осно ву че га је ту жи лац са ста вио оп ту жни цу о ви ше од 7.000 по гу бље них 
му шка ра ца, а при то ме из овог до ку мен та ви ди мо да је чак и број екс ху-
ми ра них и иден ти фи ко ва них жр та ва у це ли ни био знат но ма њи од ци фре 
жр та ва на ко ју се по зи ва Ту жи ла штво Ха шког три бу на ла? Чак и да не ма 
пре се ка не и ден ти фи ко ва них жр та ва по ка те го ри ја ма, овај зва ни чан до пис 
Три бу на лу и глав ној ту жи те љи ци Кар ли дел Пон те тре ба ло је да са др жи 
бар по да так о бро ју тих „не и ден ти фи ко ва них жр та ва“. Или ци фра од 4.415 
са др жи и јед не и дру ге, и иден ти фи ко ва не и не ин ден ти фи ко ва не жр тве?

Осим то га, на ову те му, у кон тек сту из ве шта ја ко ји пре тен ду је на 
струч ност, тер мин „жр тва“ ни је по го дан. У овој си ту а ци ји су из ме ша не две 
вр ло раз ли чи те ка те го ри је људ ских гу би та ка: по ги ну ли у бор бе ним деј-
стви ма и жр тве по гу бље ња. Ни ти се ме ђу њи ма пра ви раз ли ка ни ти се алу-
ди ра на по тре бу да се при ба ве по да ци о окол но сти ма и вре ме ну смр ти.

 Амор Ма шо вић, пред се да ва ју ћи Фе де рал не Ко ми си је за не ста ла ли-
ца, ве ро ват но је имао раз лог да на гла си да су до ста вље ни по да ци „по вер-
љи ве при ро де“ и да их не би тре ба ло усту па ти дру гим ин сти ту ци ја ма осим 
за по тре бе су ђе ња. По ста вља се јед но став но пи та ње: по Ма шо ви ћу, од ко га 
би те по дат ке, или пре чи ње ни цу да уста но ва за ду же на за при ку пља ње до-
ка зне гра ђе при зна је да ни по сле два на ест го ди на нај ре ле ван ти јим по да ци-
ма не рас по ла же, тре ба ло за шти ти ти?

Да ље, све док Ту жи ла штва Џо зеф Кин го ри на во ди:
… Уби је ди ли смо га (Осма на Су љи ћа, пот пред сед ни ка оп шти не Сре бре ни ца 
да на 10. 07. 1995, на по ме на ауто ра) да је ра ди на ше без бјед но сти нео п ход но 
да оде мо, а он нам је он да ре као да тре ба да оба ви је сти мо сви јет о чи ње ни ци 
да се про тив њих ко ри сти хе миј ско оруж је. Све се ово до га ђа ло у емо ци о-
нал ној ат мос фе ри и ни смо зна ли ода кле је до био ове ин фор ма ци је и ни смо 
би ли у ста њу да их по твр ди мо.’’ Ин ди ка тив но је да, по ред Осма на Су љи ћа 
ко ји се на ла зи у вр ху по ли тич ке вла сти у Сре бре ни ци, још са мо Ома но вић 
Ћа ми ла, функ ци о нер у Ар ми ји БиХ, зна чи обо је лич но сти са кре ди би ли те-
том код му сли ма на, оп ту жу је ВРС да је про тив ста нов ни штва Сре бре ни це 
ко ри сти ла не до зво ље на, хе миј ска сред ства и то у то ку 11/12. 07. 1995. го ди не 
у кру гу ба зе УН у По то ча ри ма! Свје док Ома но вић Ћа ми ла до слов но је из ја-
ви ла: „Оста ли смо још јед ну ноћ. Та ноћ је би ла ужа сна. Пу сти ли су отров не 
пли но ве, мо гла сам их осје ти ти у зра ку, а љу ди ко ји се ра зу ми ју у отро ве ре-
кли су да је то отров. По кри ли смо ли це плах та ма. Љу ди су по че ли ка шља ти, 
ки ха ти и по вра ћа ти. Из гле да ло је као да плин до ла зи са ули це“.264

До вољ но је ре ћи да од при пад ни ка Хо ланд ског ба та љо на ни ко ни је 
на вео при су ство не у о би ча је ног смра да на осно ву че га би се мо гло на слу ти-
ти да се упо тре бља ва ју пли но ве или отро ви.

У па ра гра фу 20. оп ту жни це у пред ме ту То ли мир ту жи лац ка же да је 
у По то ча ри ма из дво је но ви ше од 1.000 вој но спо соб них му шка ра ца и тран-
спор то ва но у Бра ту нац, где су то ком 14. и 15. ју ла би ли при вре ме но за то че-

264 Џ. Кин го ри, Из ја ва, број Три бу на ла 00700875.
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ни у згра да ма и во зи ли ма. У па ра гра фу 42. исте оп ту жни це ка же да су да на 
10. и 11. ју ла хи ља де бо сан ских Му сли ма на из ен кла ве, ме ђу ко ји ма су би ли 
же не, де ца и не ко ли ко му шка ра ца по бе гли у ба зу УН у По то ча ри ма, где су 
за тра жи ли за шти ту Ни зо зем ског ба та љо на…

Ово је још је дан при мер аља ка во сти и не про фе си о нал но сти у са ста-
вља њу оп ту жни ца Ха шког три бу на ла. Шта је од ово га тач но? Ни је ло гич но 
да се од не ко ли ко му шка ра ца ко ји су би ли ме ђу же на ма, де цом и стар ци ма 
мо же из дво ји ти ви ше од 1.000 вој но спо соб них му шка ра ца и тран спор то ва-
ти у Бра ту нац.

Све док ту жи ла штва Са ли хо вић Бе ћир у сво јој из ја ви ка же да је ви део 300 
по ги ну лих у ко ло ни ко ја се про би ја ла, да су од ве де ни у Н. Ка са бу, да их је ту 
би ло ви ше сто ти на, да су са 5 ауто бу са од ве зе ни у Бра ту нац, по том су пре-
ве зе ни у шко лу у Пи ли ци и ту би ли 2 (две) но ћи и је дан дан.265

 Из ја ва му се не сла же са дру гом из ја вом, ко ју је, та ко ђе, дао у свој ству 
све до ка Ту жи ла штва.266 У дру гој из ја ви ни је био у ку ку ру зу, ка ко је из ја вио 
у пр вој, већ у не кој шу ми, па под мо стом, па у ста рој олу пи ни од ка ми о на, 
а пре то га крио се под от ко сом се на и та ко ре дом.

По што се ве ћи на по би је них му шка ра ца зва нич но во ди као не ста ли, њи хо ве 
же не ни су у мо гућ но сти да се по но во уда ју и ра ђа ју још де це.267.

Да ли је ово им пли ци тан по зив Ту жи ла штва на ре кла си фи ка ци ју не-
ста лих ли ца, без спе ци фич них до ка за о њи хо вој пра вој суд би ни и под пла-
штом те жње да се ство ре усло ви за пре у да ју њи хо вих су пру га, са мо да би 
се при ка за ло што ви ше „уби је них“? Ако је сте, су ге сти ја Ту жи ла штва ни је 
до при нос ра све тља ва њу до га ђа ја у Сре бре ни ци већ пред ста вља очи гле дан 
при мер су ко ба ин те ре са. По зна то је да је циљ оп ту жбе да се свим рас по ло-
жи вим сред стви ма број уби је них што ви ше уве ћа.

265 Са ли хо вић Бе ћир, Из ја ва, до ка зни пред мет D511.
266 Ibid., Из ја ва, до ка зни пред мет D512.
267 Ту жи лац, „Чи ње нич ни основ у пред ме ту По по вић и оста ли“, па ра граф 120. 



7. КОН ТРО ВЕР ЗЕ ИЗ ВЕ ШТА ЈА КО МИ СИ ЈЕ ВЛА ДЕ РС:
„ДО ГА ЂА ЈИ У И ОКО СРЕ БРЕ НИ ЦЕ

ОД 10. ДО 19. ЈУ ЛА 1995.“268 (Бр. Три бу на ла 04220277)

7.1. Увод

Као при вре ме но рад но те ло Вла де Ре пу бли ке Срп ске (Вла да РС) Ко-
ми си ја за ис тра жи ва ње до га ђа ја у и око Сре бре ни це од 10. до 19. ју ла 1995 
(у да љем тек сту Ко ми си ја) обра зо ва на је од лу ком Вла де РС на ње ној 52. 
сјед ни ци, од 15.12.2003 (у да љем тек сту Од лу ка, до ку мент А/1).

– Циљ је утвр ђи ва ње пу не исти не о до га ђа ји ма у и око Сре бре ни це.

– Свр ха је: оства ри ва ње ми ра и ства ра ње повjерења у це лој БиХ.

– Ман дат ко ми си је: 6 ме се ци од да на кон сти ту и са ња (до 12.07.2004. год, на-
по ме на ауто ра).

– До ста вља мjесечне из ве шта је Вла ди РС а за вр шни три да на пре ис те ка 
ман да та.

– Кон сти ту тив на сјед ни ца Ко ми си је одр жа на је 12. 01. 2004. По ну ђен је на-
црт По слов ни ка (А/3) и по стиг ну та са гла сност око до но ше ња Пла на ра да 
(А/4) и дру гих опе ра тив них ака та ко ји су убр зо усво је ни.

– Мо тив за фор ми ра ње Ко ми си је је оба ве за РС да од го во ри на зах тев До ма 
за људ ска пра ва БиХ. Од лу ка До ма од но си се на 49 при ја ва ко је су под не ли 
нај бли жи ро ђа ци ли ца не ста лих у до га ђа ји ма у и око Сре бре ни це269.

Оба ве за ни ка да не мо же би ти мо тив. Оба ве за је ну жда, мо ра ње, за да-
так, на ред ба као што ће мо у на ред ном ста ву ви де ти, а не мо тив. Мо тив је 
уну тра шње ста ње ко је чо ве ка те ра да не што ура ди.

– Дом за људ ска пра ва је на ре дио РС да „по хит ном по ступ ку“ об ја ви све ин-
фор ма ци је ко је по сје ду је, „а ко је се од но се на суд би ну и мје ста гдје се на ла зе 
не ста ли…“, от кри је „све ин фор ма ци је… ко је се од но се на ло ка ци је по је ди-

268 Из вје штај Ко ми си је Вла де РС, „До га ђа ји у и око Сре бре ни це од 10. до 19. ју ла 1995. 
го ди не, број Три бу на ла 04220277.

269 Овај и оста ли ци та ти ко ји ће би ти ис ти ца ни су из пред њег до ку мен та.
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нач них, ма сов них, при мар них и се кун дар них гроб ни ца жр та ва до га ђа ја у 
Сре бре ни ци ко је ни су ра ни је обје ло да ње не“ и, по ред оста лог, „спро ве де пот-
пу ну, свр сис ход ну, те мељ ну и де таљ ну ис тра гу о до га да ји ма ко ји су до ве ли 
до утвр ђе них кр ше ња људ ских пра ва, ка ко би… чла но ви по ро ди ца и јав ност 
са зна ли за уло гу РС у ма са кру у Сре бре ни ци ју ла 1995, за ње не ка сни је по-
ку ша је да при кри је ове чи ње ни це, те за суд би ну и мје сто гдје се на ла зе ли ца 
не ста ла у Сре бре ни ци ују лу 1995.»

– Пе ди Еш да ун у пи сму пред сјед ни ку РС Дра га ну Ча ви ћу и пре ми је ру РС 
Дра га ну Ми ке ре ви ћу од 25. 12. 2003. ис та као је „ва жност ра да Ко ми си је“, 
по др жао ста во ве До ма за људ ска пра ва и чи ње ни цу да се Ко ми си ја мо ра ру-
ко во ди ти „до вољ ним фон до ви ма, пот пу ним при сту пом свим ре ле вант ним 
до ку мен ти ма“ и свје до ци ма.

– Ру ко во де ћи се Опе ра тив ним пла ном, Ко ми си ја је са ак тив но сти ма по че ла 
фе бру а ра 2004.

Да кле ман дат Ко ми си је тра је до 12.07.2004. го ди не. Дом за људ ска 
пра ва на ре дио је Ре пу бли ци Срп ској (РС) да Ко ми си ју фор ми ра. Ко мо же 
на ре ди ти РС? Има ли Дом та ква овла шће ња и над ле жно сти да на ре ди јед-
ном од ен ти те та Бо сне и Хер це го ви не? Дом је на ре дио РС да за шест ме се-
ци от кри је све ин фор ма ци је ко је се од но се на ма сов не гроб ни це, што ни су 
мо гли ура ди ти Вла да из Са ра је ва и Ме ђу на род ни кри вич ни суд за бив шу 
Ју го сла ви ју (МКСЈ) за де вет прет ход них го ди на. Ка кав ча роб ни штап има 
Ко ми си ја Вла де РС да то, што ни је мо гао ура ди ти МКСЈ за де вет го ди на, 
оба ви за шест ме се ци и да у том пе ри о ду от кри је до га ђа је ко ји су до ве ли до 
„утвр ђе них кр ше ња људ ских пра ва»? Да кле, ви ди мо да су кр ше ња људ ских 
пра ва већ утвр ђе на и са мо их тре ба „те ме љи том ис тра гом“ по твр ди ти, ка ко 
би се са зна ла, одн. по твр ди ла, уло га РС у ма са кру у Сре бре ни ци. И у овом 
слу ча ју ја сно је да је ма са кр већ де фи ни сан и утвр ђен уна пред и да га са мо 
тре ба слу жбе но по твр ди ти от кри ва њем уло ге РС у ње му.

Од лу ка До ма за људ ска пра ва од 03. 03. 2003. пре у зе ла је и не ке ве о ма ва жне 
ком по нен те (исто риј ски кон текст и са ме чи ње ни це ко је се од но се на до га ђа је 
у и око Сре бре ни це) са др жа не у пр во сте пе ној пре су ди Ха шког три бу на ла, 
Ту жи лац про тив Ра ди сла ва Кр сти ћа (А/8), од 02. 08. 2001.

Ако ни је за вр ше но ис тра жи ва ње, а ни је, јер је на вод но због то га Ко-
ми си ја и фор ми ра на и Дом за људ ска пра ва БиХ је пре у зео не ке чи ње ни це 
из пр во сте пе не пре су де Кр сти ћу, на осно ву че га се он да Кр сти ћу су ди ло? 
А Ко ми си ја се ру ко во ди ла том Од лу ком До ма и, ка ко ће мо ка сни је ви де-
ти, јед но став но је пре пи са ла текст пре у зет из пре су де Кр сти ћу. На са мом 
по чет ку ви ди мо да је Ко ми си ји на мет ну то ко ри шће ње већ по сто је ћих ма-
те ри ја ла и „чи ње ни ца“ утвр ђе них на су ђе њу ге не ра лу Кр сти ћу. Ту има пер-
верз не ло ги ке. Ко ми си ја је та ко ра ди ла јер је би ла ус кра ће на и за вре ме и 
ре сур се ко ји би омо гу ћи ли те ме љи то и све о бу хват но ис тра жи ва ње.



156 Ратко П. Шкрбић: СРЕБРЕНИЧКА ПОДВАЛА

Нај ва жни ја пи та ња о ко ји ма је Ко ми си ја тре ба ло да при ку пи од го ва ра ју-
ћу чи ње нич ну гра ђу је су: ис пи та ти на ве де не зло чи не, ко ли ког су оби ма, ко 
их је на ре дио и из вр шио. Из ме ђу оста лог, по треб не ин фор ма ци је тре ба ло 
је при ку пи ти о ра зним пи та њи ма ве за ним за на ве де не до га ђа је: за у зи ма ње 
Сре бре ни це, по ку шај ева ку а ци је ста нов ни штва, ху ма ни тар на кри за, ста ње 
у По то ча ри ма, си ту а ци ја у мје шо ви тој ко ло ни, от кри ва ње суд би не и мје ста 
не ста лих ли ца, от кри ва ње ин фор ма ци ја о но вим ло ка ци ја ма по је ди нач них и 
ма сов них гроб ни ца, иден ти фи ка ци ја жр та ва, као и дру ги до га ђа ји од зна ча ја 
за рад Ко ми си је.

Ово би тре ба ло да је све већ би ло за вр ше но пре по ди за ња оп ту жни це 
про тив про тив Кр сти ћа и дру гих за те до га ђа је. Ка ко би Ко ми си ја би ла у 
ста њу све то да за вр ши за шест ме се ци и, још ре ле вант ни је пи та ње, за што је 
до би ла та кав за да так, јер све то је у пред ме ту Кр стић већ на вод но „утвр ђе-
но“? Је дан од мо гу ћих од го во ра је да је те „утвр ђе не“ чи ње ни це не ко тре бао 
ве ри фи ко ва ти, а са по ли тич ког ста но ви шта нај бо ље је да то ура ди Вла да 
РС. Чи ја по твр да би би ла сна жни ја од по твр де Вла де РС, јер ка ко смо ви-
де ли тра жи се да се от кри је ње на уло га у ма са кру и до га ђа ји ма у ко ји ма су 
кр ше на људ ска пра ва? Нај бо ље да то ура ди Ко ми си ја те вла де ко ја је већ 
жи го са на као ин спи ра тор ин кри ми ни са них рад њи, јер то би пред ста вља ло 
ње но ди рект но при зна ње. Вој ска Ре пу бли ке Срп ске (ВРС) ни је Сре бре ни цу 
офан зив но ни за у зе ла, ни ти је пре ма опе ра тив ном пла ну има ла та кву на ме-
ру. Али ка да је, то ком бор би са је ди ни ца ма 28. ди ви зи је А РБиХ, ко ман да 
Дрин ског кор пу са (ДК) ВРС уви де ла да Сре бре ни цу ни ко и не бра ни, да је 
28. ди ви зи ја А РБиХ на пу сти ла сре бре нич ко под руч је, је ди ни це ДК ушле 
су у град. То је са аспек та вој не док три не ле ги ти ман по сту пак вој ске. За у-
зи ма ње и др жа ње те ри то ри ја је је дан од бит них ар би та ра окон ча ња су ко ба. 
По ку шај ева ку а ци је не да ти ра од та да. Пр ву ева ку а ци ју је ор га ни зо вао УН-
ПРО ФОР 1993. го ди не и до апри ла те го ди не ева ку и сао је око 9.000 ци ви ла 
из Сре бре ни це ка да је Вла да из Са ра је ва об у ста ви ла те ева ку а ци је. По сле 
то га ста нов ни штво је ма сов но иле гал но на пу шта ло ен кла ву. У јед ном до-
ку мен ту 28. ди ви зи је сто ји „са мо у по след њој сед ми ци ен кла ву је на пу-
сти ло око 1.000 ста нов ни ка“. У дру гом до ку мен ту, на ре ђе њу, за бра њу је се 
са мо вољ но на пу шта ње ен кла ве. То је на ве де но у 2. по гла вљу ове књи ге.

Чу ди по сту пак Ко ми си је да 28. ди ви зи ју, ко ја се про би ја ла оја ча на 
остат ком вој но спо соб них му шка ра ца, на зи ва исто као и Ту жи ла штво Ха-
шког три бу на ла, „мје шо ви та ко ло на“. Ни је то ме шо ви та ко ло на. То је 28. 
ди ви зи ја А РБиХ, ко ја се про би ја ла из окру же ња под оруж јем. Вој нич ки, 
бор бе ни об ра чун са 28. ди ви зи јом за ВРС је ле ги ти ман и ни ко то не мо же 
оспо ри ти. По ра жа ва ње 28. ди ви зи је би не ми нов но до ве ло и до на пу шта ња 
те те ри то ри је од стра не ци вил ног ста нов ни штва, јер је до та да већ ус по-
ста вљен обра зац по на ша ња у су ко бу у БиХ да ста нов ни штво не оп ста је 
на те ри то ри ји ко ју ви ше не кон тро ли ше ње го ва вој ска. Тач ни је не го да је 
Сре бре ни ца за у зе та, мо гло би се ре ћи да је би ла по ра же на 28. ди ви зи ја и то 
по моћ ним сна га ма ДК ВРС. Та кав пре се дан, да по моћ не сна ге у од ре ђе ним 
окол но сти ма по стиг ну ве ће успе хе од глав них сна га, ни је не по знат ана ли ма 
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вој не прак се. У та квој си ту а ци ји ко ман дант је ди ни це вр ши из ме не од лу ке у 
скла ду са но во на ста лом си ту а ци јом и оја ча ва по моћ не сна ге ра ди екс пло а-
та ци је ефе ка та њи хо вог успе ха. Исто вре ме но, то је још је дан од по ка за те ља 
да Му сли ма ни ни су има ли на ме ру да бра не Сре бре ни цу.

За ми шљен је об у хва тан на уч ни по сту пак, де таљ ни ји при каз ге не зе до га ђа ја 
за на ве де ни пе ри од (10–19. јул 1995) при че му би се при мје њи ва ла стро жа 
ме то до ло ги ја утвр ђи ва ња чи ње ни ца и из во ђе ња до ка за.

Ка ква је то „стро жа ме то до ло ги ја“? Стро жа од ко је дру ге ме то до ло-
ги је? Тре ба ли по стро жи ти ме то до ло ги ју ко јом се слу жио МКСЈ или не ко 
дру ги ко се ба вио ис тра жи ва њи ма до га ђа ја у и око Сре бре ни це? Шта уоп-
ште зна чи ова кав став ка да се не зна ко ја је ме то до ло ги ја до та да при ме њи-
ва на и ко ју је при ме њи вао? Ваљ да је то на ја ва да то што Ко ми си ја от кри је 
„стро жом ме то до ло ги јом“ је сте не при ко сно ве на Исти на.

По де фи ни ци ји, Ме то до ло ги ја је при ступ не ком про бле му, на чин ка ко 
се ис тра жу је. Не по сто ји бла жи и стро жи ји при ступ. По сто ји са мо на уч-
ни при ступ, при знат од на у ке као као ис пра ван. У кон крет ном слу ча ју, од 
стра не ту жи ла штва Ха шког три бу на ла, ко ри шће на је углав ном фо рен зич ка 
ме то до ло ги ја. Чи ни се да је та кав при ступ пру жао нај ви ше мо гућ но сти за 
ма ни пу ла ци ју, по го то во ако се има у ви ду чи ње ни ца да су пра во на вр ше ње 
екс ху ма ци ја, као је дан од кључ них сег ме на та фо рен зич ких ис тра жи ва ња 
„ма сов них“ гроб ни ца, има ли са мо ICMP (Ме ђу на род на ко ми си ја за не ста-
ле осо бе) из Ту зле и Фе де рал на Ко ми си ја за тра же ње не ста лих из Са ра је ва. 
Ни ко не у тра лан и ни ко са срп ске стра не ни је мо гао при су ство ва ти екс ху-
ма ци ја ма ни иден ти фи ка ци ја ма екс ху ми ра них те ла или де ло ва те ла. Ко ми-
си ја вла де РС је има ла са мо за да так да „от кри је“ ло ка ци је но вих и до та да 
не по зна тих ма сов них гроб ни ца и да о то ме из ве сти Фе де рал ну Ко ми си ју.

А шта је об у хва тан „на уч ни по сту пак“? То би мо ра ло под ра зу ме ва ти 
упо ред но ко ри шће ње ба рем два или ви ше при сту па или ме то до ло ги ја ис-
тра жи ва ња од ре ђе ног до га ђа ја, ка ко би се из раз ли чи тих угло ва и по мо ћу 
раз ли чи тих ме то да, до шло до исти не. Да ли је Ко ми си ја вла де РС има ла 
до вољ но вре ме на за та ко не што? На рав но да ни је. Шест ме се ци је ве о ма 
кра так пе ри од за ис тра жи ва ње све о бу хват ним на уч ним по ступ ком та ко 
сло же них до га ђа ја.

Ко ми си ја је оци је ни ла да се при мар но мо ра ба ви ти при ку пља њем са зна ња о 
до га ђа ји ма од ин вол ви ра них ор га на и по је ди на ца у РС.

Ко су ови „ин вол ви ра ни?270 С об зи ром на де фи ни ци ју пој ма „ин вол ви-
ран,“ да ли је Ко ми си ја ва жне ин фор ма ци је при ку пља ла од по је ди на ца ко ји 
су „скри ве ни, умо та ни, за мо та ни“, што би под ра зу ме ва ло да не мо гу би ти 
по зна ти јав но сти па би са мим тим су ге ри са ло да ни Из ве штај Ко ми си је 
не мо же би ти тран спа рен тан? То на да ље да је нео гра ни че не мо гућ но сти за 
про из вод њу „ко ри сних“ ин фор ма ци ја, ка ко би по др жа ле циљ ис тра жи ва-

270 Ин вол ви ра ти /лат. in vol ve re/ умо та ти, умо та ва ти за мо та ти, за мо та ва ти, об ви ти, 
об ви ја ти, има ти у се би, са др жа ва ти у свом са ста ву. М.Ву ја кли ја, „Лек си кон стра них ре чи“
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ња и За кључ ке Из ве шта ја ко ји ће Ко ми си ја под не ти Вла ди РС. Али ни је од 
зна ча ја са мо то што ће се Из ве штај под не ти Вла ди РС. Мно го је зна чај ни је 
што ће при мер ци би ти до ста вље ни Ви со ком пред став ни ку за БиХ (ОХР-у) 
и Фе де рал ној ко ми си ји за тра же ње не ста лих осо ба. Њи ма ће сва ка ко до бро 
до ћи да се об ја ви ка ко је Ко ми си ја Вла де РС, ето, от кри ла за шест ме се ци 
оно што Три бу на лу ни је по шло за ру ком за де вет го ди на. Кар ла дел Пон те 
би он да мо гла кон ста то ва ти ка ко је оп ту жни ца оправ да на и пу на чи ње ни-
ца ко је је по твр ди ла и Вла да РС јер Ко ми си ја је „от кри ла“ ка ко је Вла да 
РС уме ша на у већ уна пред утвр ђе ни зло чин ко ји су по чи ни ли при пад ни ци 
ВРС и МУП-а РС.

Због огра ни че ног вре ме на и ра ци о на ли за ци је по ступ ка, Ко ми си ја је пре у зе-
ла исто риј ски кон текст и чи ње нич но ста ње са др жа но у пре су ди „Ту жи лац 
про тив Ра ди сла ва Кр сти ћа“, ко јом је оп ту же но ли це у дру го сте пе ном по-
ступ ку осу ђе но од стра не Ха шког три бу на ла, за „по ма га ње и по др жа ва ње 
ге но ци да“ по чи ње ног у Сре бре ни ци.

Ово је нај ва жни је. Ко ми си ја је пре у зе ла и пре пи са ла текст из пред ме-
та Кр стић. То је на пред, ка ко смо ви де ли, већ на ја вље но, јер је пре у зет текст 
од До ма за људ ска пра ва. Би ло би за ни мљи во по ја сни ти став да је Кр стић 
осу ђен „за по ма га ње и по др жа ва ње ге но ци да“ ко ји до та да ни је био фор-
мал но до ка зан, а мно ги би ре кли – ни до са да. Ка ко не ко га мо же те осу ди ти 
за по ма га ње у кри вич ном де лу ко је ни је прет ход но утвр ђе но?

По чет не те шко ће у ра ду Ко ми си је (ус по ста вља ње ко му ни ка ци је са од го ва-
ра ју ћим ин сти ту ци ја ма РС, обез бје ђи ва ње ма те ри јал но-тех нич ких и смје-
штај них усло ва и дру го) пре ва зи ђе не су на кон ин тер вен ци ја Ви со ког пред-
став ни ка 11. 03. и 25. 04. 2004. Ви со ки пред став ник за БиХ зах ти је вао је бр зо 
окон ча ње ис тра ге и кон цен тра ци ју ра да Ко ми си је на от кри ва ње ло ка ци ја 
по смрт них оста та ка и утвр ђи ва ње спи ско ва ли ца ко ја се во де као не ста ла 
(А/9). Овим је ман дат Ко ми си је усмје рен ис кљу чи во на ис пи ти ва ње суд би-
не Бо шња ка у на ве де ном пе ри о ду. По ка за ло се да у пред ви ђе ном ро ку ни је 
мо гу ће спро ве сти „пот пу ну, свр сис ход ну, те ме љи ту и де таљ ну ис тра гу“ о 
до га ђа ји ма у и око Сре бре ни це од 10. до 19.ју ла 1995.

Из ово га је ја сно да осим утвр ђи ва ња чи ње ни ца о суд би ни не ста лих 
Бо шња ка оста ло ни је ни ва жно. Што би би ле ва жне чи ње ни це о окол но сто-
и ма у ко ји ма се до га ђа ла Сре бре ни ца и што би би ле ва жне вој не чи ње ни-
це ко је би умно го ме ра све тли ле до га ђа је на дру га чи ји, вој но док три нар ни 
на чин? У су ко бу уче ству ју две за ра ће не стра не и због то га је не до пу сти во 
пар ци јал но при ка зи ва ње до га ђа ја и пар ци јал но са гле да ва ње уче шћа са мо 
јед не стра не у су ко бу. Рат је, сам по се би, зло чи нач ко сред ство по ли ти ке, 
али на жа лост и ле гал но и ле ги тим но сред ство. За то је би ло ве о ма ва жно 
утвр ди ти вој не окол но сти и чи ње ни це ко је су до ве ле до па да и за у зи ма ња 
Сре бре ни це. Али у ман да ту Ко ми си је, све је то би ло не ва жно. Ва жно је би-
ло са мо утвр ди ти и ис пи та ти суд би ну јед не по ли тич ки за шти ће не циљ не 
гру пе, не ста лих Бо шња ка, у на ве де ном пе ри о ду. Јер са мо се на тај на чин 
мо же до ка за ти и про из ве сти у ге но цид већ утвр ђе ни ма са кр над Му сли ма-
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ни ма Сре бре ни це. Ово је ти пи чан при мер ка да, у на у ци, по ста вље ни циљ 
ис тра жи ва ња во ди ка по жељ ним ре зул та ти ма а не ка утвр ђи ва њу објек тив-
них чи ње ни ца. То је про блем мно гих на уч ни ка, а по себ но исто ри ча ра, ко ји 
по на ло гу по ли ти ча ра ис тра жу ју про шлост и ујед но об ли ку ју или ме ња ју 
њен са др жај.

У ве зи са на ве де ним, Ко ми си ја је до 01. 04. 2004. де фи ни са ла два про јек та:

– Ис тра жи ва ње стра ти шта и гроб ни ца жр та ва „за шти ће не зо не“ УН Сре бре-
ни ца од 10. до 19. ју ла 1995 (А/10);

– Утвр ђи ва ње ин ден ти те та жр та ва из „за шти ће не зо не“ УН Сре бре ни ца од 
10. до 19. ју ла 1995 (А/11), за чи ју ре а ли за ци ју су по треб на ве ли ка сред ства и 
дуг вре мен ски пе ри од, па се од овог про јек та од у ста ло.

Зна чи за рад Ко ми си је је оста ло са мо два ме се ца. Ов де под ра дом Ко-
ми си је под ра зу ме вам ре а ли за ци ју за да тих про је ка та или пла но ва. Про јек-
то ва њем или пла ни ра њем ни је мо гу ће утвр ди ти ни јед ну чи ње ни цу а ка мо-
ли Исти ну о до га ђа ји ма у и око Сре бре ни це у ре ле вант ном пе ри о ду. А као 
што ви ди мо утвр ђи ва ње иден ти те та или иден ти фи ка ци ја екс ху ми ра них 
те ла ни је ни бит на. Бит но је са мо да се утвр ди број „не ста лих“, одн. стра-
да лих Бо шња ка. За иден ти фи ка ци ју, ако бу де по треб на, има вре ме на или 
им не ће ни би ти по треб на.

И по ред ве о ма зна чај них ре зул та та, по себ но у от кри ва њу до са да не по зна тих 
гроб ни ца и утвр ђи ва њу бро ја и иден ти те та жр та ва, ре де фи ни са ни ман дат 
Ко ми си је као и кра так вре мен ски рок од ре ди ли су обим и ре зул та те ње ног 
ра да. Ком плек сна на уч на ва ло ри за ци ја пред мет них до га да ја, по себ но 
исто риј ско-прав на, оста је им пе ра тив.

Зна чи ли то да је Из ве штај Ко ми си је – не на у чан? Да, зна чи. За што би, 
ина че, Ко ми си ја пред ло жи ла да „ком плек сна на уч на ва ло ри за ци ја“ пред мет-
них до га ђа ја, по себ но исто риј ско-прав на, оста је им пе ра тив? Не чу ве но. Ко-
ми си ја ће „от кри ти“ чи ње ни це и „по твр ди ти“ уче шће вла де РС у „ма са кру»у 
Сре бре ни ци, а на уч на ва ло ри за ци ја, ко ја под ра зу ме ва и све о бу хват но и на-
уч но уте ме ље но ту ма че ње до га ђа ја, оста је са мо као „им пе ра тив“. А ко ће ово 
ура ди ти? Ко ја на уч на уста но ва из РС или из Фе де ра ци је БиХ или не ка не за-
ви сна и не у трал на? То је ура дио НИ ОД, Хо ланд ски ин сти тут за рат ну до ку-
мен та ци ју и са оп штио је ре зул та те у „Из ве шта ју ба зи ра ном на Де бри фин гу“. 
Из ве штај НИ ОД-а је за сно ван на оп се жном ис тра жи ва њу и про у ча ва њу рат-
не до ку мен та ци је и број ним са слу ша њи ма уче сни ка и оче ви да ца до га ђа ја у и 
око Сре бре ни це и за то је мо гао би ти при хва ћен. Ако ни је за сно ван на на уч-
ним чи ње ни ца ма он да не мо же би ти ни при хва ћен као та чан.

Уме сто то га, до би ли смо Из ве штај за ко ји Ко ми си ја Вла де РС ка же да 
би, ра ди ње го ве ве ри фи ка ци је, тре ба ло из вр ши ти ком плек сну на уч ну ва ло-
ри за ци ју, по себ но исто риј ско-прав ну. Чу дан при ступ Ко ми си је ко јој је да то 
у ман дат да ис тра жи и са оп шти исти ну. Ви со ки пред став ник за БиХ (ОХР) 
је Ко ми си ју на те рао да не што ура ди у ве зи са Сре бре ни цом и то су за тим 
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бр же-бо ље про гла си ли исти ном, без на уч не ва ло ри за ци је. Зна чи, оно што 
Ко ми си ја по ну ди у свом за вр шном Из ве шта ју мо же се у прак си ко ри сти ти 
као „исти на“ и оп ту жи ти РС и ВРС за рат ни зло чин, али на уч ну ва ло ри за-
ци ју тих до га ђа ја до би ће мо тек ће мо ка сни је или ни ка да. То мо же да че ка. 
Бит но је са мо да се од те ла Вла де РС до би је зва нич на по твр да да је та Вла да 
ис пла ни ра ла рат ни зло чин, а да га је ВРС из вр ши ла.

7.2. Суд би на Бо шња ка у и око Сре бре ни це 
       од 10. до 19. ју ла 1995. го ди не

Ово по гла вље је ско ро ком плет но пре пи са но из пред ме та Кр-
стић. Нај ма ње 90%. Нај ви ше је пре у зе то из Ис ка за о до га ђа ји ма у и око 
Сре бре ни це Р. Ба тле ра, вој ног ве шта ка ту жи о ца у пред ме ту Кр стић.

а) По то ча ри

Су о че но са чи ње ни цом па да Сре бре ни це, ци вил но ста нов ни штво је по бје гло 
у мје сто По то ча ре, уда ље но око 5 км сје ве ро за пад но од гра да, да би ту на-
шло оче ки ва ну за шти ту у ба зи Ује ди ње них на ци ја. (стр. 9)

Ко им је ре као да иду у По то ча ре и због че га? То је су шти на, а не да 
Ко ми си ја пре пи су је из из ве шта ја Ба тле ра и пре су де Кр сти ћу. Ко ман да 28. 
ди ви зи је и ци вил но ру ко вод ство Сре бре ни це су се до го во ри ли и до не ли 
од лу ку за јед но са пред став ни ци ма ко ман де Хо ланд ског ба та љо на да се ста-
нов ни штво по де ли у две гру пе и да ци ви ли иду у ба зу УН у По то ча ре, а 28. 
ди ви зи ја са остат ком вој но спо соб них му шка ра ца да се про би ја ка Ту зли. 
Од лу ка је њи хо ва. Ко ми си ја не на во ди ни ка кав ма те ри ја лан до каз у ве зи 
са на чи ном ка ко је ци вил но ста нов ни штво би ло усме ре но у јед ну стра ну, 
а вој но спо соб ни му шкар ци на дру гу. За пра во, ни ка сни је Ко ми си ја ни је 
под не ла ско ро ни је дан до ку ме нат ко јим до ка зу је кон ста та ци је у свом Из ве-
шта ју. Мо гли су ба рем на ве сти из во ре ода кле су пре пи си ва ли, као бро је ве 
пред ме та Кр сти ћа и оста лих оп ту же них ко ји ма је пре су ђе но или ко ји ма се 
још увек та да су ди ло и то на ве сти у фу сно та ма. То је нај ма ње што се би се 
оче ки ва ло од Ко ми си је ко ја има на ме ру да на на уч ни на чин из ло жи и до ка-
же чи ње ни це. Од ко га су то ци ви ли оче ки ва ли за шти ту? Ко им је ре као да 
ће та мо би ти за шти ће ни? Има ли Ко ми си ја ије дан до ку мент ко јим то мо же 
по твр ди ти? То би би ло ве о ма зна чај но, ако би Ко ми си ја мо гла под не ти би ло 
ка кав до ку мент да је за шти та ци ви ла у ба зи УН у По то ча ри ма би ла оче ки-
ва на и од ко га, и ко је ту за шти ту обе ћао.

У ма си из бје глих у са мој ба зи би ло је нај ма ње 300, а из ван ба зе из ме ђу 600 
и 900 „вој но спо соб них“ му шка ра ца. Ни ко од њих ни је имао оруж је. (стр. 9)

Ту жи лац у Оп ту жни ца ма (По по вић и оста ли и То ли мир) ка же да је 
ме ђу ци ви ли ма у По то ча ри ма би ло не ко ли ко му шка ра ца…То смо на ве ли 
на прет ход ним стра ни ца ма.
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Свје сни ре ал но сти, из бје гли у По то ча ри ма јав но су уве че 11. ју ла зах ти је ва-
ли од при пад ни ка Хо ланд ског ба та љо на да иза ђу из „овог па кла“. Оба ви је-
штен је о то ме и пу ков ник Ка ре манс, а пре ко ње га, на са стан ци ма у хо те лу 
„Фон та на“, и ко ман дант Глав ног шта ба Вој ске Ре пу бли ке Срп ске, ге не рал 
Рат ко Мла дић. (стр. 9).

Ко јим до ку мен ти ма Ко ми си ја до ка зу је да су оба ве ште ни и Ка ре манс 
и Мла дић и ко их је оба ве стио? То ни је би ло та ко. Они су пре го ва ра ли на 
зах тев Ка ре ман са ко ји је до био на ре ђе ње ли ни јом ко ман до ва ња УН из За-
гре ба. То смо ви де ли из из во да из ја ве Р. Фран ке на. За што би Му сли ма ни 
оба ве шта ва ли Мла ди ћа о то ме у ка квом су ста њу? Тач но је је ди но да је 
Мла дић ис по ста вио зах тев да се 28. ди ви зи ја раз о ру жа и да се ста нов ни-
штво у По то ча ри ма пре гле да и про ве ри да ли ме ђу њи ма има вој но спо соб-
них му шка ра ца ко ји су би ли при пад ни ци ди ви зи је и има ли ме ђу њи ма 
оних ко ји су из вр ши ли рат не зло чи не пре ма Ср би ма. За не ке од њих је ВРС, 
пу тем сво јих оба ве штај но-без бед но сних (ОБ) слу жби зна ла да су из вр ши ли 
рат не зло чи не. Па они су још у апри лу 1993. го ди не зах те ва ли да иза ђу из 
па кла Сре бре ни це, да се исе ле под три усло ва: да се пр во ева ку и шу ра ње ни 
и бо ле сни; да се по том во зи ли ма ева ку и ше ци вил но ста нов ни штво у Ту злу, 
и да се вој ни ци ма, отва ра њем ко ри до ра од стра не ВРС, до зво ли да пе шке 
оду у Ту злу. То је по ну ђе но и тра же но од ВРС и РС (ви де ти ре ле вант не де-
ло ве Из ве шта ја ГС УН). И 9.ју ла 1995. го ди не Рат но пред сед ни штво оп шти-
не Сре бре ни ца зах те ва ло је од Али је Изет бе го ви ћа да се уго во ри са ста нак 
са ВРС и за тра жи отва ра ње ко ри до ра за исе ље ње из Сре бре ни це. (Ви де ти 
до ка зни пред мет P988). Усло ви за исе ље ње су би ли ско ро иден тич ни као и 
1993. го ди не; са мо су окол но сти би ле дру га чи је.

Пред став ни ци ме ђу на род них ху ма ни тар них ор га ни за ци ја из Сре бре ни це 
упу ти ли су 12. ју ла 1995. го ди не сво јим цен тра ла ма из вје штај у ко ме на во-
де да је ху ма ни тар на си ту а ци ја у ју тар њим ча со ви ма то га да на „го ра не го 
ика да до са да“, да не до ста је хра на, ли је ко ви и одје ћа, да се, по њи хо вој про-
цје ни, око 30.000 ли ца на ла зи у и око ба зе Хо ланд ског ба та љо на, док се око 
8.000 љу ди по ку ша ва про би ти из Гор њих По то ча ра до ба зе УН ПРО ФОР-а, 
Из ри чи то је на ве де но да се ме ђу оку пље ним ста нов ни штвом не на ла зи ни је-
дан на о ру жа ни вој ник Ар ми је Бо сне и Хер це го ви не. (стр. 10)

Од ово га ни је тач но ни шта. Ко је ху ма ни тар не ор га ни за ци је су ово из-
ве сти ле? Ко јим до ку мен ти ма се ово до ка зу је? У ба зи је би ло 25.000 ци ви ла 
Му сли ма на. Шта је Ака ши оба ве стио 11. ју ла Ана на у Се кре та ри јат УН и 
шта им је пред ло жио? Оба ве стио је о ста њу у Сре бре ни ци и пред ло жио 
је План ева ку а ци је ци ви ла из По то ча ра у си гур ни ја под руч ја под кон тро-
лом А РБиХ, али је на гла сио да се Вла да из Са ра је ва про ти ви том пла ну. 
То са мо утвр ђу је сум њу да је Вла да из Са ра је ва би ла спрем на да жр тву је 
соп стве ни на род за рад ви ших ци ље ва. Исто та ко по твр ђу је да су УН има ле 
план за ева ку а ци ју ци ви ла из По то ча ра. Да кле, то ни је био план ВРС.
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Има ли Ко ми си ја ије дан до ку мент да ово по твр ди, или да ба рем по-
твр ди ко је ху ма ни тар не ор га ни за ци је су то из ве сти ле, ко га и ка да? Не мо гу 
се ова ко до ка зи ва ти чи ње ни це у јед ном озбиљ ном на уч ном ис тра жи ва њу.

До ла зак ве ли ког бро ја ауто бу са и ка ми о на у По то ча ре био је пре ма утвр ђе-
ном пла ну Глав ног шта ба ВРС. (стр. 11)

Ни је, и за тај „утвр ђе ни план“ Ко ми си ја не ну ди ни ка кав из вор ни-
ти ре фе рен цу. Ауто бу си су до ла зи ли ка ко су при сти за ли то ком мо би ли-
за ци је ко ја је на ре ђе на од стра не ВРС ка да је до го во ре но са Хо ланд ским 
ба та љо ном и му сли ман ским пред став ни ци ма у По то ча ри ма да се из вр ши 
ева ку а ци ја ци ви ла из По то ча ра. Тач но је да су усло ви би ли ло ши и ско ро 
не сно сни, али је тач но и то да Вла да из Са ра је ва ни је хте ла да има ишта 
са из бе гли ца ма, што је по твр дио и ге не рал Смит у сво јој ра ни је ци ти ра ној 
из ја ви. Смит је ре као да има ју ре ку из бе гли ца са ко ји ма вла да из Са ра је ва 
ни је хте ла да ишта има (ви де ти с. ---). Јед но став вно су их пре пу сти ли УН-
ПРО ФОР-у на бри гу.

На аеро дром у Ду бра ва ма смје сти ло се око 22.000 ових из бје глих ли ца док 
се ви ше хи ља да смје сти ло на дру га мје ста и код род би не и при ја те ља. (стр. 
12)

Ко ли ко ви ше хи ља да: три, че ти ри, пет… осам? Ко јим до ку мен том Ко-
ми си ја до ка зу је да је 22.000 сме ште но на аеро дром Ду бра ве? То пре све га 
ни је тач но. Спе ци јал ни из ве сти лац ГС УН за људ ска пра ва је из ве стио да 
је на аеро дро му би ло око 5.000 из бе гли ца из Сре бре ни це. И у Де бри фин гу 
МО Хо лан ди је се твр ди да је ева ку и са но и ре ги стро ва но у Ту зли и око ли ни 
25.000 из По то ча ра и још 10.632 из ко ло не ко ја се про би ја ла. То је 35.632 из-
бе глих из Сре бре ни це у ре ле вант ном пе ри о ду. Ра ди се о ци ви ли ма. Вој ни-
ци су се на кон про бо ја укљу чи ли у са став 2.К А РБиХ и ни су ре ги стро ва ни 
ме ђу ци ви ли ма.

б) У мје шо ви тој ко ло ни

Је дан број ста нов ни ка (из ме ђу 10.000 и 15.000) на кон за у зи ма ња Сре бре ни це 
оку пио се у се ли ма Ја глић и Шу шња ри, тра же ћи спас пре ма те ри то ри ји под 
кон тро лом Ар ми је РбиХ. (стр. 14)

Ни је „је дан број ста нов ни ка“. Ово је би ла 28. ди ви зи ја оја ча на остат-
ком вој но спо соб них му шка ра ца ка ко би се лак ше про би ли ка Ту зли. То је 
би ла њи хо ва про це на си ту а ци је и на осно ву те про це не до не та је од лу ка за 
про би ја ње. Та да им се чи ни ло да је то нај бо ље што мо гу. Ми сли ли су да 
је спас у про би ја њу ка Ту зли, а чла но ве по ро ди ца, же не, де цу и ро ди те ље 
ста ви ли су у ба зи УН у По то ча ри ма. За што? За то што су би ли уве ре ни да 
ће ода тле би ти ева ку и са ни у Ту злу и око ли ну где ће се са њи ма ка сни је 
спо ји ти. Њи хов по сту пак је од раз уве ре ња да се у ба зи то ком ева ку а ци је 
бли ској род би ни ни шта ло ше не ће до го ди ти. Ни су до бро раз ми шља ли ка да 
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је у пи та њу про бој ди ви зи је, али у ве зи са ци ви ли ма и њи хо вом суд би ном 
би ли су у пра ву.

Че ло ко ло не чи ни ле су је ди ни це 28. ди ви зи је, на кон њих кре та ли су се ци-
ви ли, ме ђу ко ји ма је био ма њи број же на, дје це и ста ра ца по ми је ша них са 
вој ни ци ма. На за че љу ко ло не на ла зио се Са мо стал ни ба та љон 28. ди ви зи је. 
(стр. 14)

Ни је би ло же на де це и ста ра ца, ни ти Ко ми си ја ну ди из вор за ту тврд-
њу. У ко ло ни је би ло не ко ли ко же на спо соб них за вој ску ко је су мо жда би ле 
у са ста ву ди ви зи је. Из на ве де ног рас по ре да се ви ди да су про бој вр ши ли 
по прин ци пи ма вој не док три не при ла го ђен кон крет ним мо гућ но сти ма и 
окол но сти ма. На че ло ко ло не ста вље на је је ди ни ца за отва ра ње ко ри до ра, у 
сре ди ни ме шо ви та ко ло на, а на за че љу на о ру жа на је ди ни ца као оси гу ра ње.

Они су (вој ни ци ВРС, на по ме на ауто ра) до ла зи ли кол ским пу тем из прав ца 
Кра ви це, ка ми о ни ма и оклоп ним тран спор те ри ма (ме ђу ко ји ма је би ло и јед-
но во зи ло би је ле бо је са озна ка ма УН ПРО ФОР-а) по зи ва ју ћи пре ко раз гла са 
Бо шња ке да се пре да ју. (стр. 14)

Ка ко су чла но ви Ко ми си је све ово са зна ли? Има ли Ко ми си ја ика кав 
до ку мент чи ме би се ово мо гло до ка за ти? Је су ли са слу ша ли не ке при пад-
ни ке ДК ВРС и има ју ли њи хо ве из ја ве у при лог кон ста та ци ји да је би ло 
та ко? Има ју ли из ја ве Му сли ма на у при лог ова квим тврд ња ма? За што у 
фу сно та ма ни су на ве ли из во ре ако су их има ли? По зив на пре да ју је ле-
ги ти ман јер је бо ље пре да ти се не го про би ја ти се у крај ње не по вољ ним 
усло ви ма. То ком про бо ја по сто је са мо две оп ци је. Или про би ја ти се, чи ме 
се ри зи ку је да сви из ги ну, или пре да ти се, чи ме се ства ра ју усло ви за сти-
ца ње ста ту са рат них зар бље ни ка са ре ал ним из гле ди ма пре жи вља ва ња и 
раз ме не.

При пад ни ци ко ло не по ку ша ва ли су да се из ву ку „са же на ма и дје цом пре ма 
Рав ном Бу љи му и Ко ње вић по љу“, гдје су на и шли „на мин ско по ље. (стр. 14

Ово се мо же про ту ма чи ти са мо као по ку шај од стра не Ко ми си је да 
сво је из ла га ње са о бра зи оче ки ва њи ма ин сти ру ци ја ко је су јој на ре ди ле да 
пи ше Из ве штај. У ко ло ни ко ја се про би ја ла прак тич но ни је би ло же на а де-
це уоп ште. Они су би ли у По то ча ри ма. Та мо су их њи хо ви нај бли жи (оче ви, 
бра ћа, стри че ви, уја ци и дру ги) оста ви ли, ве ро ват но за то што су зна ли да 
ће би ти ева ку и са ни и да им ВРС ни ка кво зло не ће на не ти. За што Ко ми си ја 
по себ но на гла ша ва да је ко ло на на и шла на мин ско по ље? То је у ра ту ре-
ал на мо гућ ност јер су мин ска по ља по ста вља ли сви ко ји су би ли у су ко бу, 
на ро чи то на ме ђу про сто ри ма и на ме сти ма ко је ни је би ло по тре бе или мо-
гућ но сти од бра не људ ством. Чла но ви ма Ко ми си је се очи глед но чи ни да је 
до бро да на гла се по сто ја ње мин ских по ља да би за до во љи ли ин стан це ко је 
су им на ре ди ле да са ста ве Из ве штај. Им пли ка ци ја је ја сна: са мо су Ср би 
(ВРС) на мер но по ста вља ли мин ска по ља. Ме ђу тим, мин ска по ља су са став-
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ни део си сте ма од бра не је ди ни ца и ор га ни за ци је бо ји шта. У не ким зе мља-
ма то се зо ве „фор ти фи ка ци је без људ ских по са да“.

На бло ки ра њу и за ро бља ва њу из бје глих из Сре бре ни це Ре пу бли ка Срп ска је 
ан га жо ва ла и спе ци јал не је ди ни це по ли ци је. (стр. 14)

Ни су „из бје гли“ из Сре бре ни це. То је 28. ди ви зи ја оја ча на вој но спо-
соб ним му шкар ци ма. Ко ми си ја се до след но слу жи реч ни ком Ту жи ла штва. 
Је ди на на ме ра је до ка за ти кри ви цу ВРС а Му сли ма не при ка за ти као жр тве. 
Ни шта дру го ни је ва жно. Ипак ва жно је раз ја сни ти ка ко Ко ми си ја, под буд-
ним оком сво јих на ло го да ва ца, тер ми но ло шки за ма гљу је основ не пој мо ве. 
За спре ча ва ње про бо ја не при ја те ске је ди ни це дру га стра на има на рас по-
ла га њу сва сред ства и је ди ни це ОС и мо же их упо тре би ти ако про це ни да 
при пад ни ци вој ске са ми то не ће мо ћи учи ни ти. На су прот им пли ка ци ји да 
су вла сти Ре пу бли ке Срп ске при бе гле не ком сум њи вом или не до зво ље ном 
сред ству бло ки ра ња и за ро бља ва ња не при ја тељ ског осо бља, ле ги тим но је 
пра во по ли тич ких и вој них фак то ра да пре ма про це ни си ту а ци је ан га жу је 
при пад ни ке спе ци јал них је ди ни ца по ли ци је ка ко би се спре чио про бој 28. 
ди ви зи је и ње но спа ја ње са остат ком 2.К А РБиХ.

У то ку да на је до 17.30 за ро бље но нај ма ње 6.000 му шка ра ца, ко ји су рас по ре-
ђе ни на не ко ли ко ло ка ци ја. Нај ве ћи број за ро бље них од во ђен је на са бир на 
мје ста у Но вој Ка са би, гдје је за то че но из ме ђу 1.500–3.000 љу ди, и у се лу 
Сан ди ћи на јед ној по ља ни, гдје је би ло за то че но из ме ђу 1.000–4.000 љу ди. 
(стр. 13/14)

Ово ни је тач но, а у сва ком слу ча ју Ко ми си ја је на во ди из вор ко ји би то 
по твр дио. У Сан ди ћи ма је би ло 1.000 плус они из Но ве Ка са бе, до 3.000. То 
је јед на ко 4.000 а не 6.000. (Ви де ти Ше ме 1. и 2.)

Ко ми си ја при ка зу је 7.000 за ро бље них. Ка кав је ово ра спон од 1.000 до 
4.000? Ко јим се до ку мен том то до ка зу је? Ни Ту жи ла штво Ха шког три бу на-
ла не при ка зу је ова кав ра спон за ро бље них у Сан ди ћи ма на ли ва ди. У пред-
ме ти ма Ву ја дин По по вић и оста ли и То ли мир ту жи ла штво твр ди да је у 
Сан ди ћи ма на ли ва ди би ло 1.000 за ро бље них. Ка ко то да Ко ми си ја кон ста-
ту је да је нај ве ћи број био у Н. Ка са би ка да се из при ка за них бро је ва ви ди 
да је ве ћи број на вод но за ро бље них био на ли ва ди у Сан ди ћи ма (до 4.000)?

У то ку 14. ју ла 1995. из Бра тун ца је у Звор ник пре ве зе но 2.000–2.500 му-
шка ра ца. За ро бље ни ци су за то че ни у са ли основ не шко ле у Гр бав ци ма (код 
Ора хов ца) и у дру гим шко ла ма.(стр. 16)

Ове ци фре се не сла жу ни са Ба тле ром ни са ту жи о цем у пред ме ту Ву-
ја дин По по вић и оста ли. А где су оста ли од 6.000–7.000 за ро бље них? Ево 
их у на ред ном па су су: 1.500–2.000.

Исто га да на ВРС је 1.500–2.000 за ро бље ни ка из Бра тун ца пре ве зла до Пет-
ко ва ца и за то чи ла у са ли основ не шко ле. (стр. 16)

До са да је мак си мал но пре ве зе но 2.500 + 2.000 = 4.500. за ро бље ни ка у 
зо ну 1.Злпбр, на стра ти шта, ка ко ту жи лац ка же.



1657. КОН ТРО ВЕР ЗЕ ИЗ ВЕ ШТА ЈА КО МИ СИ ЈЕ ВЛА ДЕ РС

До 19. стра не Из ве шта ја Ко ми си ја у ви ше на вра та ис ти че да су ВРС 
или је ди ни це ДК на ви ше ме ста по ста вља ли за се де и да су во ђе ни же сто ки 
окр ша ји са 28. ди ви зи јом то ком про бо ја. Ме ђу тим, Ко ми си ја не на во ди да 
је у тим окр ша ји ма по ги нуо ма кар је дан вој ник 28. ди ви зи је. Та ко се то ра-
ди ка да се же ли ис пу ни ти зах те ви Пе ди ја Еш да у на и До ма за људ ска пра ва 
БиХ, али исто вре ме но оп ту жи ти Ре пу бли ку Срп ску, ње ну Вла ду и ВРС да 
су по чи ни ли те жак рат ни зло чин. Сва ког бор ца 28. ди ви зи је ко ји је по ги нуо 
то ком бор би у про бо ју Ко ми си ја је на сто ја ла при ка за ти као да је по гу бљен 
иако се за та кве зна де да су ле ги тим не жр тве. Ни су на ве ли ни јед ног бор ца 
28. ди ви зи је ко ји је по ги нуо то ком бор би за Сре бре ни цу или у ме ђу соб ним 
окр ша ји ма, за ко је се зна да их је би ло. По сто ји се ри ја из ја ва при пад ни ка 
Хо ланд ског ба та љо на да су се Му сли ма ни ме ђу соб но уби ја ли то ком бор би 
и не по сред но по сле бор би за Сре бре ни цу, чак и да су пу ца ли по ко ло ни ци-
ви ла ко ја се још 10. ју ла уве че кре та ла ка По то ча ри ма.

У раз го во ру са јед ним ге не ра лом из Глав ног шта ба Вој ске Ре пу бли ке Срп-
ске, Обре но вић је пред ло жио да се ко ло на про пу сти. Ме ђу тим, тај ге не рал 
то ни је одо брио и на ре дио је да се ко ло на за у ста ви и уни шти, с чи ме се уса-
гла сио и са вјет ник ми ни стра уну тра шњих по сло ва (име не по зна то), тра же ћи 
да свим рас по ло жи вим сна га ма, укљу чу ју ћи и ави ја ци ју, по би ју све љу де у 
ко ло ни. (стр. 18)

Ка ко је мо гу ће да је са вет ник ми ни стра не по зна то ли це, а по зна то је 
да је исти дао са гла сност да се ко ло на свим сред стви ма уни шти? На та кав 
по вр шан на чин Ко ми си ја је ра ди ла це ло ку пан Из ве штај. На ру чи о ци ма Из-
ве шта ја на уч ност и чи ње ни це ни су бит не, ва жно је са мо да се Из ве штај 
са ста ви та ко да по твр ђу је те зе Ту жи ла штва у пред ме ту Кр стић и оста лим 
сре бре нич ким пред ме ти ма, да би се мо гло ре ћи да је пре ко Из ве шта ја Ко-
ми си је ко ју је име но ва ла Вла да РС при зна ла кри ви цу.

Ви со ки офи цир Цен тра јав не без бјед но сти Звор ник упо знао је Обре но ви ћа 
са ста њем у Бра тун цу у ве зи са ве ли ким бро јем за ро бље них Бо шња ка и ука-
зао на чи ње ни цу да је ти ме ство ре на опа сна си ту а ци ја. Тим при је, јер због 
не до вољ ног про сто ра не ке гру пе за ро бље ни ка ни су има ли гдје смје сти ти, те 
су ноћ про ве ли у ауто бу си ма, при че му су се уз не ми ри ли и по че ли да љу ља ју 
ауто бу се. (стр. 18)

Ког да ту ма је ово би ло? То је ва жно, јер Ко ми си ја је већ ре кла да су 
из Бра тун ца за ро бље ни ци пре ве же ни у зо ну Звор ни ка – 1.Злпбр. На исти 
на чин и ту жи лац се по на ша и по на вља да би био убе дљив.

Је ди ни це Дрин ског кор пу са, по себ но 1. бра ту нач ка и 1. ми лић ка бри га да, 
те Са мо стал ни ба та љон Ске ла ни, вр ши ле су за ро бља ва ње и ли кви да ци ју 
из бје глих Бо шња ка, што, из ме ђу оста лог, по твр ђу је ви со ки офи цир у При-
је дло гу упу ће ном Ко ман ди кор пу са, ко ји је ви шег офи ци ра пред ло жио за 
ко ман дан та свих сна га ко је оба вља ју те по сло ве. (стр. 19)

Ко је тај ви ши офи цир, и за што ни је име но ван? Ко ми си ја је на по чет-
ку ис та кла да ће се то ком ре кон струк ци је до га ђа ја ба ви ти са мо чи ње ни ца-
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ма. При мер аде кват не ре кон струк ци је је Из ве штај НИ ОД-а ко ји се те ме љи 
на са слу ша ва њу и узи ма њу из ја ва од при пад ни ка Хо ланд ског ба та љо на и 
дру гих осо ба ко је су има ле увид у ре ле вант не до га ђа је и про у ча ва њу рат не 
до ку мен та ци је. Сви из во ри код НИ ОД-а уред но су на ве де ни. Ме ђу тим, хо-
ланд ски из ве штај о Сре бре ни ци Ту жи ла штво Ха шког три бу на ла нај ве ћим 
де лом иг но ри ше, па га за то ни пре пла ше на Ко ми си ја Вла де РС као из вор 
чи ње ни ца у свом Из ве шта ју не ко ри сти.

Из вје стан број уче сни ка мје шо ви те ко ло не је стра дао на раз не на чи не, као 
што су: ра ња ва ње, по је ди нач на са мо у би ства, ута па ња у ри је ци Дри ни при-
ли ком по ку ша ја пре ла ска у Ср би ју, ис цр пље ност и др. (стр. 22)

А да ли је Ко ми си ја има ла за да так да ис тра жи број по ги ну ли му сли-
ма на то ком бор би у про бо ју? На лаз Ко ми си је не са др жи по дат ке о по ги ну-
ли ма у бор бе ним деј стви ма то ком про бо ја. Ко ми си ја је са ма кон ста то ва ла 
да је ко ло на ле ги ти ман циљ и не не ги ра из ри чи то да је по њој деј ство ва но. 
Ка ко је мо гу ће да ГС УН зна да је то ком про бо ја по ги ну ло 3.000 вој ни ка 28. 
Ди ви зи је, а Ко ми си ја то не зна или као пред мет ис тра жи ва ња иг но ри ше јер 
то ни је по жељ но при ка зи ва ти? Не би шеф, ко ји је на ру чио Из ве штај, био 
за до во љан. А циљ је да шеф бу де за до во љан Из ве шта јем и да чла но ве Ко-
ми си је по хва ли и по тап ше по ра ме ну, што је Еш да ун и учи нио.

7.3. Ма сов не гроб ни це

Из ван Ре пу бли ке Срп ске упу ће ни су за хтје ви и оства ре ни кон так ти са:
– Фе де рал ном ко ми си јом за тра же ње не ста лих ли ца,

– Кан то нал ним ту жи ла штвом у Ту зли,

– Кан це ла ри јом Ха шког три бу на ла (ICTY),

– Ме ђу на род ном ко ми си јом за тра же ње не ста лих осо ба/ли ца

(ICMP).

За хтје ви су се пр вен стве но од но си ли на број екс у ми ра них и иден ти фи ко ва-
них по смрт них оста та ка те на број до са да об ра де них гроб ни ца ко је су у ве зи 
са до га ђа ји ма у Сре бре ни ци ’95. (стр. 23)
Ово је вр ло ин фор ма тив но у по гле ду из во ра ода кле је Ко ми си ја при-

ку пља ла до ка зе. Од ICTY, ICMP, МКСЈ и дру гих. А сви су ра ди ли за МКСЈ, 
одн. Ха шки три бу нал. Ко ми си ја је, да кле, са мо пре при ча ва ла ок тро и са ну 
слу жбе ну вер зи ју сре бре нич ких до га ђа ја. Она ни је ни шта са мо стал но ис-
тра жи ва ла и ни је до шла до чи ње ни ца за ко је би се мо гло по у зда но ре ћи да 
пред ста вља ју от кри ће Ко ми си је.

У том сми слу, пред став ни ци Ха шког три бу на ла (ICTY) ин фор ми са ли су 
чла но ве Ко ми си је при ли ком њи хо ве по сје те Ха гу 17. 02. 2004, да је у пе ри-
о ду ка да је ICTY вр шио екс ху ма ци је са сво јим ти мо ви ма (од 1996. и 1998. 
до 2.000) укуп но об ра ђе но 26 ма сов них гроб ни ца у ко ји ма су на ђе на ли ца 
на стра да ла у до га ђа ји ма у и око Сре бре ни це. (стр. 24)
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Ко ли ко је на ђе но на стра да лих? Шта зна чи „на стра дао“? Је ли по ги-
нуо, по гу бљен, на га зио на мин ско по ље, да ли се сам убио и ко је су дру ге 
окол но сти под ко ји ма су екс ху ми ра ни из гу би ли жи вот? Да ли је Ко ми си ја 
до би ла те по дат ке или са мо то да је об ра ђе но 26 ма сов них гроб ни ца? Ако 
Ко ми си ја те по дат ке ни је до би ла, за што ни је пи та ла па то он да кон ста то-
ва ла у овом из ве шта ју? Оба ве за Ко ми си је је би ла да пре у зме и пре глед-
но кла си фи ку је по дат ке о бро ју екс ху ми ра них, иден ти фи ко ва них и оних 
ко ји че ка ју иден ти фи ка ци ју. Ко ми си ја је та ко ђе има ла оба ве зу да пре у зме 
или зах те ва рас по ло жи ве по дат ке о на чи ну, вре ме ну и дру гим окол но сти ма 
смр ти. Ако је уоп ште тра жи ла те по дат ке, а ни је их до би ла, Ко ми си ја је у 
свом Из ве шта ју би ла ду жна да то кон ста ту је. Та ко би по ту пи ло сва ко те ло 
те вр сте ко је свој по сао ра ди не за ви сно и про пи сно, не спу та но уце на ма и 
прет ња ма.

Та ко ђе, ре че но је да су, ка да је ICTY пре ки нуо соп стве ни про грам екс ху ма-
ци ја на те ре ну 2000. го ди не, све ин фор ма ци је о ло ка ци ја ма ма сов них гроб-
ни ца про сли је ђе не на да љу об ра ду Фе де рал ној ко ми си ји за тра же ње не ста-
лих. Од тог пе ри о да до 2003. го ди не, Фе де рал на ко ми си ја за тра же ње не ста-
лих је оба ви ла екс ху ма ци је ви ше де се ти на гроб ни ца (при логД/1). (стр. 24)

 Зар Ко ми си ја ни је упу ти ла зах тев Фе де рал ној Ко ми си ји за тра же ње 
не ста лих да до ста ви те по дат ке? Ка ко се без то га мо же до ћи до „це ло ви те 
исти не,“ ка ко се Ко ми си ја на по чет ку из ра зи ла? Ви ше де се ти на је и три-
де сет и де ве де сет. А ако је те по дат ке тра жи ла од Фе де рал не Ко ми си је за 
тра же ње не ста лих, а ни је их до би ла, мо ра ла је то кон ста то ва ти. То је ве о ма 
зна чај но, јер је тре ба ло утвр ди ти због че га Фе де рал на Ко ми си ја ни је до а-
ста ви ла тра же не по дат ке.

Због ве ли ког про цен та се кун дар них гроб ни ца и чи ње ни це да се у њи ма на-
ла зе углав ном по ми је ша ни по смрт ни оста ци ви ше ли ца, од но сно ди је ло ви 
ти је ла, не мо гу ће је са си гур но шћу ре ћи ко ли ко је ли ца до са да екс ху ми ра-
но, би ло од стра не ICTY или Фе де рал не ко ми си је. Од укуп ног бро ја екс ху-
ми ра них ти је ла иден ти фи ко ва но је 1.332 ли ца (при лог Д/2), од ко јих је 980 
са хра ње но у Ме мо ри јал ном цен тру у По то ча ри ма (ста ти сти ка Кан то нал ног 
ту жи ла штва у Ту зли). (стр. 24)

Да ли су то по твр ди ли и Фе де рал на Ко ми си ја и МКСЈ? Ако ни су он да 
су мо ра ли то ре ћи па би Ко ми си ја Вла де РС кон ста то ва ла да су од МКСЈ и 
Фе де рал не ко ми си је до би ли уве ра ва ња да ни је мо гу ће иден ти фи ко ва ти све 
екс ху ми ра не и због че га.

Ко ми си ја ни је на осно ву рас по ло жи вих по да та ка мо гла утвр ди ти ко ли ко је 
екс ху ми ра них гроб ни ца би ло при мар ног ка рак те ра, а ко ли ко се кун дар них и 
тер ци јар них. Исто та ко ни смо мо гли утвр ди ти ко ли ко је екс ху ми ра но ци је-
лих ти је ла, а ко ли ко ске лет них оста та ка (вре ћа). (стр. 24)

Ка ко је он да Ко ми си ја утвр ди ла да је из вр ше но по гу бље ње ви ше од 
7.000 вој но спо соб них му шка ра ца, ка ко и ту жи лац ка же? Ако Ко ми си ја ни је 
мо гла утвр ди ти ко ли ко је при мар них, а ко ли ко се кун дар них и тер ци јар них 
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ма сов них гроб ни ца, ка ко је он да и на осно ву че га мо гла утвр ди ти ко ли ко 
те ла има у тим гроб ни ца ма, по го то во што Ко ми си ја твр ди да ни је мо гла 
утвр ди ти ко ли ко је це лих те ла екс ху ми ра но а ко ли ко ске лет них оста та-
ка – вре ћа. Зар је вре ћа ске лет ни оста так, и чи ји су оста ци у вре ћи? Та ко 
је мо гу ће да се у ви ше вре ћа на ђу ске лет ни оста ци исте осо бе. Не мо же се 
твр ди ти да је би ло та ко, али то је ре ал на мо гућ ност за то што је про цес био 
у пот пу но сти под кон тро лом Фе де рал не Ко ми си је и фак то ра ко ји су би ли 
за ин те ре со ва ни да се број стре ља них жр та ва мак си мал но уве ћа. Не у трал-
ним и срп ским по сма тра чи ма екс ху ма ци је и об ра да по смрт них оста та ка 
би ли су не до ступ ни.

По ре ђе њем ових по да та ка са по да ци ма о бро ју ли ца ко је се још уви јек во де 
као не ста ла (ста ти сти ке МКЦК, ICMP, ICTY, удру же ња по ро ди ца не ста лих 
из Сре бре ни це, и дру ги) до шло се до за кључ ка да по сто ји ве ли ки број гроб-
ни ца ко је до са да ни су от кри ве не. (стр. 24-25)

Ка ко ви ди мо Ко ми си ја има по дат ке са ра зних спи ско ва о бро ју не-
ста лих или о бро ју при ја вље них да су не ста ли, а по што је до тог тре нут ка 
екс ху ми ра но „са мо“ 1.332. те ла а иден ти фи ко ва но и са хра ње но у ме мо ри-
јал ном цен тру 980, то зна чи да до „ви ше од 7.000“ не до ста је још зна тан 
број. Ко ми си ја за то на вол ше бан на чин из во ди за кљу чак да мо ра да по сто ји 
још зна тан број ма сов них гроб ни ца ко је ни су от кри ве не, јер ина че где би 
се на ла зи ле све на вод не жр тве Сре бре ни це? То зна чи да ни је до вољ но екс-
ху ми ра но и иден ти фи ко ва но, да не ма ни бли зу 7.000 и то се за тим ко ри сти 
као под ло га за за кљу чак да има још не ис пи та них и нео т кри ве них ма сов-
них гроб ни ца, и то мно го, па је тре ба ло на ста ви ти от кри ва ти још ма сов них 
гроб ни ца и на тај на чин на мак ну ти број до „ви ше од 7.000.“

У по ку ша ју да се до би је ин фор ма ци ја од ши ре јав но сти (пр вен стве но из Ре-
пу бли ке Срп ске), од лу че но је да се ус по ста ви по себ на те ле фон ска ли ни ја 
за ано ним но пру жа ње ин фор ма ци ја, ка ко о ло ка ци ја ма ма сов них гроб ни ца, 
та ко и о оста лим до га ђа ји ма ко ји су се де си ли из ме ђу 10. и 19. ју ла 1995. го-
ди не у Сре бре ни ци. Ко ми си ја је ра ди то га у том сми слу по зва ла пре ми је ра 
Ре пу бли ке Срп ске, го спо ди на Дра га на Ми ке ре ви ћа да да сво ју лич ну по др-
шку овој ини ци ја ти ви, што је би ло од из у зет не ва жно сти с об зи ром на по-
ли тич ку ат мос фе ру у јав но сти РС, гдје се још уви јек ода ва ње ин фор ма ци ја 
ова кве вр сте сма тра из да јом, а не па три от ским чи ном. (стр. 25)

Ко ми си ја по др шку свом на сто ја њу да се „про на ђе“ још ма сов них 
гроб ни ца ка ко би се до шло до бро ја „ви ше од 7.000 по гу бље них Му сли ма-
на Сре бре ни це“ оце њу је као „па три от ски чин“. По ма га ње ор га ни ма вла сти 
да утвр де објек тив не чи ње ни це по не ком пи та њу од јав ног зна ча ја је сте 
па три от ски, али у кон тек сту фор ми ра ња и ра да ове Ко ми си је то уоп ште 
не сто ји. Ко ми си ја ра ди по по ли тич ком за дат ку ко ји је до би ла од стра на-
ца; она па жљи во би ра јед не и иг но ри ше дру ге по дат ке ка ко би удо во љи ла 
сво јим на ло го дав ци ма; кључ на пи та ња она уоп ште не по ста вља да се не 
би уз др ма ла кон струк ци ја ко ју у свом ко нач ном Из ве шта ју има оба ве зу да 
по твр ди. Уку пан рад Ко ми си је не ма ве зе са не при стра сним ис тра жи ва њем 
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чи ње ни ца или на уч ном објек тив но шћу, већ је у функ ци ји мо рал не дис кре-
ди та ци је др жа ве ко јој гра ђа ни ду гу ју ло јал ност. Са мим тим, по др шка та-
квом ра ду не спа да у ред па три от ске или гра ђан ске оба ве зе.

У свом Пр вом пре ли ми нар ном из вје шта ју, од 14. апри ла 2004, Ко ми си ја је 
на гла си ла чи ње ни цу да се до тог да ту ма до шло у по сјед тек ма лог бро ја, 
углав ном већ по зна тих ин фор ма ци ја о де ша ва њи ма у Сре бре ни ци, те да је у 
пи та њу оп струк ци ја ра да Ко ми си је од стра не над ле жних ин сти ту ци ја вла-
сти. (стр. 25)

По што Ко ми си ја ни је мо гла до ћи до но вих ин фор ма ци ја, оп ту жи ла је 
соп стве ног осни ва ча (Вла ду РС) да ни је пред у зео све ме ре да се Ко ми си ји 
по мог не од стра не др жав них и дру гих ин сти ту ци ја. А он да је на сце ну сту-
пио Ви со ки пред став ник Џе ре ми Еш да ун, са звао кон фе рен ци ју за штам пу 
и из дао на ре ђе ња ко га тре ба сме ни ти, ко га ро ти ра ти, и пре ци зи рао за дат ке 
пред сед ни ку и пре ми је ру РС ка ко да се Ко ми си ји „по мог не“.

Фа за ис пи ти ва ња је окон ча на по сје та ма, про вје ра ма и пре ли ми нар ним ве-
ри фи ка ци ја ма три при мар не и 29 се кун дар них и тер ци јар них гроб ни ца, што 
зна чи да је Ко ми си ја, ко ри сте ћи ин фор ма ци је до би је не од зва нич них ор га на 
и ти је ла вла де РС и свје до ка на те ре ну, при ку пи ла ин фор ма ци је о по сто ја њу 
32 (три де сет дви је) до са да не по зна те и нео бра ђе не ма сов не гроб ни це са ти-
је ли ма Бо шња ка жр та ва до га ђа ја у и око Сре бре ни це од 10. до 19. ју ла 1995. 
го ди не. У књи зи при ло га „Д“ овог ди је ла Из вје шта ја (по вјер љи ви до ку мен ти 
26 за огра ни че ну ди стри бу ци ју) до ста вља мо сље де ћу ре ле вант ну до ку мен-
та ци ју. (стр. 25–26)

32 + 26 ко је су от кри ве не од стра не ICTY. Је ли је мо гу ће да има 58 
ма сов них гроб ни ца? Ни је ис кљу че на мо гућ ност да бу де от кри ве но још јер 
је де фи ни ци ја „ма сов не гроб ни це“ ко ја се ко ри сти у сре бре нич ким екс ху-
ма ци ја ма вр ло флек си бил на: по смрт ни оста ци две или ви ше осо ба. Да кле, 
по опе ра тив ној тер ми но ло ги ји где су уко па не две осо бе или две сто ти не, 
то се под јед на ко сма тра „ма сов ном гроб ни цом“. С тим у ве зи, Ко ми си ја 
ис кљу чи во ко ри сти тер мин са емо тив ним на бо јем: „жр тве до га ђа ја у и око 
Сре бре ни це“. Шта је по де фи ни ци ји „жр тва“? У нај ши рем сми слу те ре чи 
жр тва мо же би ти сва ко ко је нма не ки на чин нео прав да но пре тр пео ште ту. 
И не ко ко је по ги нуо у ауто мо бил ској не сре ћи мо же се сма тра ти жр твом 
не па жње дру гог во за ча, као што би се за не ког ко је по ги нуо у бор би мо гло 
ре ћи да је жр тва ра та у оп штем сми слу тог пој ма. Али Ко ми си ја се оба ве-
за ла да у свом ра ду ис тра жи је дан вр ло спе ци фи чан аспект овог оп штег 
од ре ђе ња: број по гу бље них Бо шња ка у на ве де ном пе ри о ду, што ње на раз-
ма тра ња су штин ски усме ра ва на де фи ни ци ју жр тве у прав ном сми слу ре-
чи. У кон крет ном слу ча ју, жр тва рат ног зло чи на мо же би ти са мо осо ба ко ја 
је би ла за ро бље на па стре ља на. Ма да су се у са ста ву Ко ми си је на ла зи ли 
прав ни ци ко ји ове ди стинк ци је вр ло до бро раз у ме ју, Ко ми си ја пре ко њих 
пре ла зи. Као Ту жи ла штво Ха шког три бу на ла и зва нич но Са ра је во, тер ми-
ном „жр тва“ об у хва та ју се сви без раз ли ке за ко је се ка же да су не ста ли, 
или из гу би ли жи вот на би ло ко ји на чин.
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Пред став ни ци ма Фе де рал не ко ми си је, ко ја је је ди ни овла ште ни ор ган за 
оба вља ње екс ху ма ци ја кад су у пи та њу жр тве бо шњач ке и хр ват ске на ци-
о нал но сти, на са мом је по чет ку по сје те пре дат до си је са ма па ма, фо то гра-
фи ја ма, опи си ма ми кро ло ка ци ја и ко ор ди на та ма 28 гроб ни ца. Осим ових 28 
ло ка ци ја, исти дан ло ци ра не су још три гроб ни це за ко је до ку мен та ци ја ни је 
би ла при пре мље на јер је ин фор ма ци ја о њи ма при мље на не по сред но пред 
пред ви зи ту (при лог Д/6). (стр. 26/27)

За што са мо они, као за ин те ре со ва на стра на, да бу ду над ле жни за екс-
ху ма ци је? Ко је на то при стао? То у нај ма њу ру ку под сти че на раз бо ри ту 
сум њу да је Фе де рал на Ко ми си ја мо гла да при ја вље је нео гра ни чен број екс-
ху ми ра них јер их са срп ске, или не ке не за ви сне и не у трал не стра не, ни ко 
ни је кон тро ли сао. Зар ни је би ло и пред став ни ка Ср ба, као што је у Ко ми си ји 
Вла де РС би ло пред став ни ка Му сли ма на? Ово упу ћу је на раз бо рит за кљу чак 
да су они мо гли да са оп шта ва ју шта год хо ће, а срп ска стра на то ни је мо гла 
про ве ри ти. Она је мо гла са мо да по твр ди шта јој се сер ви ра. Она сер вил но 
при хва та све што је Ту жи лац на пи сао у Оп ту жни ци и што је на вод но до ка-
за но на су ђе њу Кр си ћу, од но сно оно што Фе де рал на Ко ми си ја са оп шти да је 
екс ху ми ра ла и иден ти фи ко ва ла. Ни је чу до што се на стра ни 28. Амор Ма шо-
вић за хва љу је Ко ми си ји Вла де РС на до са да шњем ра ду и на да се и оче ку је да 
ће се рад Ко ми си је на ста ви ти у истом ду ху и истим тем пом.

Пре ма ми шље њу струч ња ка, уз тре нут но ста ње ре сур са на по љу екс ху ма-
ци ја и иден ти фи ка ци ја, об ра да по ме ну тих ло ка ци ја ће тра ја ти мје се ци ма, а 
на по че так ра до ва ће се че ка ти мо жда и не ко ли ко го ди на. Ова кво ми шље ње 
за сни ва се на сље де ћим чи ње ни ца ма:

• ве ли ки број гроб ни ца је смје штен на ло ка ли те ти ма те шким за рад;
• ве ћи на гроб ни ца, то ком про те клих го ди на, пре кри ва на је ве ли ком ко ли чи-
ном сме ћа и дру гог от па да;
• про грам екс ху ма ци ја у БиХ за 2004. го ди ну већ се од ви ја, а при о ри тет има-
ју ло ка ци је из 1992. го ди не;
• огра ни че ни су људ ски и дру ги ре сур си по треб ни за рад на гроб ни ца ма. 
(стр. 29)

Ка кве ве зе ово има са до га ђа ји ма у и око Сре бре ни це у ју лу 1995. 
го ди не? Мо жда су све „жр тве“ Сре бре ни це, укљу чу ју ћи и оне ко ји су по-
ги ну ли до ју ла 1995. го ди не, при ка за не као по гу бље ни 1995. го ди не, у ју-
лу. Ово је у нај ма њу ру ку оправ да на сум ња. Због че га би, ина че, Ко ми си ја 
на гла си ла да при о ри тет има ју гроб ни це из 1992. го ди не? И то се ка же за 
це лу БиХ, а не у Сре бре ни ци и око ли ни, што је сте пред мет ис тра жи ва ња 
ове Ко ми си је. Ко ли ко ло ка ци ја из 1992. се об ра ђу је и ко ли ко је до са да об-
ра ђе но, а ко ли ко је жр та ва у њи ма иден ти фи ко ва но и екс ху ми ра но, да би 
се по ву кла ја сна раз ли ка са жр тва ма стре ља ња 1995, што је је ди ни пред мет 
ис тра жи ва ња Ко ми си је? За што Ко ми си ја ни је при ку пи ла ове по дат ке да 
би смо мо гли тач но зна ти ко је су жр тве до га ђа ја ве за не за Сре бре ни цу у ју-
лу 1995. го ди не, а ко је су за це лу БиХ и Сре бре ни цу, пре ју ла 1995. го ди не?
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7.4. Утвр ђи ва ње суд би не ли ца за ко ји ма се још уви јек тра га

По се бан на гла сак је дат на утвр ђи ва ње суд би не 1.849 ли ца ко ја су на ве де на 
у Од лу ци До ма за људ ска пра ва БиХ, од 03.03.2003, по во дом ко је је Вла да РС 
и осно ва ла Ко ми си ју.(СТР. 30)

На кон што је Ви со ки пред став ник до нио од лу ку да се За вр шни из вје штај 
Ко ми си је мо ра под ни је ти до сре ди не ју ла 2004, до шло се до за кључ ка да 
про је кат не ће би ти мо гу ће окон ча ти на ври је ме и да се због то га не кре не у 
ње го ву ре а ли за ци ју. (стр 30)

Ви со ки пред став ник је си гур но знао да су вре мен ски па ра ме три ко-
је је на мет нуо Ко ми си ји не ре ал ни, те је Ко ми си ји оста вио је ди ну мо гу ћу 
оп ци ју, а то је да на бр зи ну и без су ви шне ана ли зе при хва ти спи сак не-
ста лих му сли ман ских му шка ра ца МКЦК, ПХР, МКСЈ или ICTY, све јед но 
ко ји. Сви су слич ни или иден тич ни; не знат не раз ли ке кре ћу се у окви ри ма 
број ча них пој мо ва баш она ко ка ко се ту жи лац нео д ре ђе но из ра жа ва: „око“, 
„не ко ли ко хи ља да,“ „ви ше од 7.000,“ „од… до“ и слич но. Сва ки од ових 
тер ми на од го ва ра за то што је на мер но не пре ци зан и у да тој си ту а ци ји упо-
тре би ће се онај ко ји бу де нај по год ни ји.

До да на под но ше ња овог из вје шта ја при ку пље ни су по да ци о 7.779 ли ца ко ја 
су не ста ла из ме ђу 10. и 19. ју ла 1995. го ди не у Сре бре ни ци, а ко ја су при ја ви-
ли чла но ви по ро ди це. Овај број, на жа лост, ни је ко на чан бу ду ћи да ICMP још 
уви јек при ку пља узор ке кр ви и по дат ке, од по ро ди ца стра да лих ко је тре нут-
но жи ве у зе мља ма ЕУ. Нео спор но је, да кле да ће се на кон окон ча ња по ме ну-
тог про јек та ICMP, по ве ћа ти број ли ца за ко ји ма се још уви јек тра га. (стр. 32)

Ово су не ста ли, не по гу бље ни. За њих ни је до ка за но да су по гу бље ни, 
ни је из вр ше на екс ху ма ци ја ни иден ти фи ка ци ја, ни су про на ђе ни, а исто вре-
ме но по сто ји и ре ал на мо гућ ност по ги би је у бор бе ним деј стви ма – ко ја су 
би ла же сто ка – у истом пе ри о ду.

Због прав них огра ни че ња у по гле ду по вјер љи во сти по да та ка, ICMP ни је мо-
гао усту пи ти Ко ми си ји сво је по дат ке без са гла сно сти чла но ва по ро ди ца не-
ста лих или њи хо вих пред став ни ка. (стр. 32)

Да ли због прав них или не ких дру гих раз ло га? Ка кви год ти раз ло-
зи би ли, по да ци ко је ICMP твр ди да има кључ ни су за до ка зи ва ње при-
бли жног бро ја не ста лих, што је гор ња гра ни ца мо гу ће ци фре по гу бље них. 
Ка ко је Ко ми си ја мо гла да са ста ви Из ве штај и на ка кав на чин је до шла до 
бро ја по гу бље них ка да ни је мо гла до би ти ни по дат ке о не ста ли ма од Ме ђу-
на род не ко ми си је за тра же ње не ста лих осо ба (ICMP)?

У ве зи с овим, Ко ми си ја сма тра да је по треб но раз ја сни ти и сље де ће: Пре ма 
по да ци ма МКЦК у БиХ ко ји су до ста вље ни Ко ми си ји 17. 02. 2004. и 18. 05. 
2004, број при ја вље них ли ца за ко ји ма се још уви јек тра га је 6.450, (при лог 
Ф/1) док се пре ма по да ци ма ICMP још тра га за 7.779 ли ца. До раз ли ке у по да-
ци ма ове дви је ме ђу на род не ор га ни за ци је до шло је за то што је МКЦК при-
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хва тао за хтје ве за тра же ње са мо од чла но ва уже по ро ди це, док се у слу ча ју 
ICMP, ДНК иден ти фи ка ци ја мо же оба ви ти по мо ћу крв них узо ра ка узе тих и 
од чла но ва ши ре по ро ди це. На жа лост, због го ре по ме ну тих пра ви ла у при ку-
пља њу по да та ка у обје ор га ни за ци је, у слу ча је ви ма ка да је ци је ла по ро ди ца 
на стра да ла, ни ко не мо же при ја ви ти њи хов не ста нак. (стр. 31–32)

Ко ли ко има не ста лих це лих по ро ди ца? Има мо ли не ку на зна ку да су 
оне ста ти стич ки зна ча јан фак тор у про ра чу ну не ста лих ли ца? Не ко мо ра да 
има ове по дат ке. Ако не ма, Ко ми си ја ни је тре ба ла ни да их спо ми ње у зва-
нич ном Из ве шта ју. Ово су још увек све не ста ле осо бе ко ји ма се не зна та чан 
број и за њих се не мо же ре ћи да су по гу бље ни све док не бу ду про на ђе ни 
њи хо ви по смрт ни оста ци и аутоп сиј ски ве ри фи ко ван на чин смр ти.

На кон упу ће ног пи сме ног за хтје ва Кан то нал ном ту жи ла ству у Ту зли и са-
стан ка одр жа ног из ме ђу два чла на Ко ми си је и кан то нал ног ту жи о ца, Ко ми-
си ји је ста вљен на рас по ла га ње спи сак 1.332 осо бе ко је су до са да иден ти фи-
ко ва не и за ко је су из да те смр тов ни це (при лог Д/2). (стр. 33)

Ово је до ма ја 2004. го ди не. На стра ни 24. спо ми ње се исти број:
Из во ри ко ји су ко ри шће ни од Ко ми си је за ово по гла вље из ве шта ја, од но сно 
за утвр ђи ва ње суд би не не сталх за ко ји ма се још увек тра га су раз ли чи ти 
и на овом мје сту, из прак тич них раз ло га не ће мо их на бра ја ти. На ве шће мо 
са мо чи ње ни цу да је ко ри шће но 15 (пет на ест) из во ра по да та ка са раз ли чи-
тим спи ско ви ма не ста лих и ше сна е сти „Оста ли из во ри“ под ко ји ма се мо же 
под ра зу ме ва ти и ве ћи број. Ва жно је на по ме ну ти да је је дан од по ме ну тих 
из во ра и књи га На се ра Ори ћа „Сре бре ни ца свје до чи и оп ту жу је“. Из те књи-
ге пре у зе ти су и спи ско ви ли ца не ста лих или по ги ну лих 1992. го ди не, што 
не ма ни ка кве ве зе са до га ђа ји ма у Сре бре ни ци и бро јем евен ту ал но по гу-
бље них у ју лу 1995. го ди не. У „До дат ку Из ве шта ју Ко ми си је Вла де РС“ (број 
Три бу на ла 03625524) Ко ми си ја на во ди спи сак из во ра по да та ка и спи ско ва 
не ста лих ли ца ко ји су при ја вље ни као не ста ли. У том спи ску на во ди 35 из-
во ра по да та ка и ра зних спи ско ва не ста лих. Ко ми си ја ни је про пу сти ла да 
кон ста ту је да упо ре ђи ва њем ових спи ско ва ни је по у зда но мо гу ће утвр ди ти 
ко ли ки је број не ста лих Му сли ма на Сре бре ни це из ју ла 95, али на гла ша ва и 
ис ти че по себ но да по да ци о бро ју не ста лих Сре бре ни ча на у ју лу 95. ва ри ра ју 
из ме ђу 7.000 и 8.000.

Тач но оно ли ко ко ли ко је по треб но ту жи ла штву да мо же да их свр ста 
у по гу бље не. План ски је на пра вље на збр ка са ра зним спи ско ви ма ка ко би 
се они ко ји ис тра жу ју до га ђа је у и око Сре бре ни це у ју лу 95. го ди не ба ви ли 
упо ре ђи ва њем ра зних по да та ка са тих спи ско ва. Кон фу зи ја је ве ли ка и на-
мер но се сви уво де у про на ла же ње и упа ри ва ње спи ско ва ка ко би се про на-
шла би ло ка ква гре шка или ду пли кат. Та ко је скре ну та па жња са бро ја по-
гу бље них и по ги ну лих, а усме ре на на про ве ре ра зних спи ско ва не ста лих.

Ба ња Лу ка, 15.07.2004.

На осно ву чла на 34. став 4. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (Слу жбе ни 
гла сник Ре пу бли ке Срп ске број 3/97 и 3/98), а у ве зи са Пи смом Ви со ког 
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пред став ни ка за Бо сну и Хер це го ви ну од 15. 07. 2004. го ди не, Вла да Ре пу-
бли ке Срп ске на 87. сјед ни ци одр жа ној 16. 07. 2004. го ди не д о н о с и:

ЗА КЉУ ЧАК ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ,271 185) (Број Три бу на ла 
03625141)

1. Вла да Ре пу бли ке Срп ске кон ста ту је да се про ду жа ва рок за за вр ше так ра-
да Ко ми си је за ис тра жи ва ње до га ђа ја у и око Сре бре ни це у пе ри о ду од 10. до 
19. ју ла 1995. го ди не до 15. 10. 2004. го ди не.

2. За кљу чак сту па на сна гу да ном до но ше ња.

За кљу чак је до нет на осно ву пи сма Џе ре ми Еш да у на пред сед ни ку и пре ми-
је ру РС.272

У пи сму се, из ме ђу оста ло га, ка же:
Пр во: Ко ми си ја је до би ла до ста но вих ин фор ма ци ја чак и то ком про те клих 
не ко ли ко да на. Ово је од ли чан знак кон ти ну и ра ног и ак тив ног ра да Ко ми си-
је и вла сти Ре пу бли ке Срп ске, и тим по во дом же лим че сти та ти сви ма они ма 
у РС ко ји су уче ство ва ли у овом про це су. Ме ђу тим, са да је са свим ја сно да 
ће Ко ми си ји тре ба ти још вре ме на да у пот пу но сти ана ли зи ра но ве ин фор ма-
ци је. Дру го: глав ни ту жи лац дел Пон те та ко ђе је од ме не кон крет но тра жи-
ла да Ко ми си ји дам ви ше вре ме на да оба ви свој по сао, ко ји сма тра из у зет но 
зна чај ним за рад Ха шког три бу на ла. Тре ће: По сто је од ре ђе не ин ди ци је у по-
сто је ћој до ку мен та ци ји да мо жда по сто је не ке ства ри ко је би тре ба ло ис тра-
жи ти са Бе о гра дом. Ам ба са дор Фа си је пред ло жио је да би би ло до бро обез-
би је ди ти до дат но ври је ме да би се ис пи та ле те ин ди ци је. На кра ју ам ба са дор 
Фа си је ме оба ви је стио да је раз го ва рао са пред став ни ци ма Ко ми си је за људ-
ска пра ва, те да би и њи ма би ло дра го да се про ду жи рок за рад Ко ми си је.

И Еш да ун је, на рав но, про ду жио рок за рад Ко ми си је да би ова мо гла 
до дат но до пу ни ти Из ве штај по да ци ма ко ји су ве о ма ва жни за рад Три бу на-
ла и ко ји би до дат но по твр ди ли ту жи о че ву те зу да је у Сре бре ни ци по чи-
њен зло чин ге но ци да.

Не за до во љан ра дом Ко ми си је и не за вр ше ним по слом она ко ка ко је би-
ло пла ни ра но, Ви со ки пред став ник за БиХ упу тио је Пи смо Вла ди у ко јем је 
пр во по хва лио рад Вла де, али ни је про пу стио да ка же да ни је у пот пу но сти 
за до во љан на ла зом Ко ми си је па тра жи да јој се про ду жи рок ка ко би Ко ми-
си ја на ста ви ла са ра дом још не ко вре ме до 15.10.2004. го ди не и за вр ши ла 
по сао она ко ка ко је пла ни ра но у Ту жи ла штву ха шког Три бу на ла и у ОХР.

7.5. За кључ ци

Ко ми си ја је на осно ву вла сти тих ис тра жи ва ња до га ђа ја у и око Сре бре ни це 
од 10. до 19. ју ла 1995. го ди не цје ло ви ти је са гле да ла на ве де не до га ђа је и, по-
ред оста лог, до шла до сли је де ћих ре зул та та:
271 За кљу чак Вла де РС о про ду же њу ро ка за рад Ко ми си је, број Три бу на ла 03625141.
272 Пи смо Џе ре ми Еш да у на Пред сед ни ку и Пре ми је ру РС, број Три бу на ла 03625142.
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– при ку пи ла зна чај ну до ку мен та ци ју, ин фор ма ци је, са зна ња и дру ге до ка зе 
о до га ђа ји ма у и око Сре бре ни це од 10. до 19. ју ла 1995. го ди не, укљу чу ју ћи 
и оне ко ји до са да ни су би ли по зна ти;
– утвр ди ла да је у пе ри о ду од 10. до 19. ју ла 1995. го ди не ли кви ди ра но ви ше 
хи ља да Бо шња ка, на на чин ко ји пред ста вља те шка кр ше ња ме ђу на род ног 
ху ма ни тар ног пра ва, те да је из вр ши лац, по ред оста лог, пред у зео мје ре при-
кри ва ња зло чи на пре мје шта њем ти је ла;
– от кри ла 32 но ве, до са да не по зна те ло ка ци је ма сов них гроб ни ца, од ко јих 
су 4 при мар не. Ин фор ма ци је о тим гроб ни ца ма до ста ви ли су ис кљу чи во из-
во ри из Ре пу бли ке Срп ске (ор га ни Вла де и свје до ци на те ре ну) и пр ви пут 
су до би ве не на та кав на чин. Има ју ћи то у ви ду сма тра мо да би тре ба ло раз-
мо три ти при мје ну истог мо де ла у про це су от кри ва ња суд би не „не ста лих 
ли ца“ у ци је лој Бо сни и Хер це го ви ни, без об зи ра на њи хо ву на ци о нал ну и 
ре ли ги ску при пад ност;
– утвр ди ла и ре кон стру и са ла уче шће вој них и по ли циј ских је ди ни ца, укљу-
чу ју ћи и спе ци јал не је ди ни це МУП-а Ре пу бли ке Срп ске;
– цје ло ви ти је са гле да ла до га ђа је у По то ча ри ма, а по себ но суд би ну мје шо-
ви те ко ло не, те оста ле до га ђа је у и око Сре бре ни це од 10. до 19. ју ла 1995. 
го ди не;
– У ци љу утвр ђи ва ња бро ја и иден ти те та ли ца за ко ја су под не се не апли-
ка ци је До му за људ ска пра ва, Ко ми си ја је кре и ра ла ба зу по да та ка у ко јој су 
ком па ри ра ни по да ци из ви ше из во ра. Ре зул та ти по стиг ну ти у овом ди је лу 
ра да Ко ми си је су зна чај ни и но ви.
Та ме то до ло ги ја при мје њи ва ће се и у по ку ша ју утвр ђи ва ња кон со ли до ва не 
ли сте свих ли ца за ко ја се још уви јек тра га у ве зи са до га ђа ји ма у и око Сре-
бре ни це од 10. до 19. ју ла 1995. го ди не.
Ко ми си ја би по сти гла и зна чај ни је ре зул та те ис тра жи ва ња да је има ла на 
рас по ла га њу и оста лу ре ле вант ну до ку мен та ци ју над ле жних ин сти ту ци ја 
Ре пу бли ке Срп ске, као и са зна ња и до ку мен та ци ју ор га на Фе де ра ци је Бо сне 
и Хер це го ви не.
Оп те ре ће на ве о ма крат ким за да тим ро ком, Ко ми си ја је од са мог кон сти ту и-
са ња ра ди ла под ја ким ме диј ским при ти ском, што је до дат но оп те ре ћи ва ло 
ње не и та ко сло же не ак тив но сти. Ме ђу тим, чла но ви Ко ми си је су успје ли да 
одо ле по ли ти за ци ји пред ме та ис тра жи ва ња, као и ме диј ским при ти сци ма. 
Ин кри ми ни са не ин фор ма ци је су у Из вје шта ју на мјер но из о ста вље не.
Јав ност Ре пу бли ке Срп ске ре зул та те ра да Ко ми си је пре зен ти ра не у овом Из-
вје шта ју мо ра по сма тра ти у свје тлу не дав не из ја ве Пред сјед ни ка Ре пу бли-
ке Срп ске. При хва та ње и су о ча ва ње са чи ње ни цом да су не ки при пад ни ци 
срп ског на ро да по чи ни ли зло чин у Сре бре ни ци у ју лу 1995. го ди не мо же 
по вољ но ути ца ти на кре и ра ње усло ва за ис тра жи ва ње свих дру гих зло чи на 
по чи ње них на про сто ри ма Бо сне и Хер це го ви не и ка жња ва ње по чи ни ла ца.

КО МИ СИ ЈА:

У Ба ња Лу ци 11. јун 2004.                    Ми лан Бог да нић, пред сјед ник
                       и оста ли чла но ви Ко ми си је
(стр. 38–39)
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Ка ко ко мен та ри са ти ова ко на тег ну те за кључ ке? 
– Би ло би за ни мљи во да је Ко ми си ја на ве ла ба рем је дан по да так ко ји 

је от кри ла а ко ји до та да ни је био по знат. У тек сту Из ве шта ја не уоча ва се 
ни је дан по што је све пре пи са но из по зна тих пред ме та у ха шком Три бу на-
лу, по себ но из пред ме та Кр стић. То ва жи и за до ку мен та.

– Ко ли ко пред ста вља „ви ше хи ља да“ Бо шња ка за ко је је Ко ми си ја 
утвр ди ла да су би ли ли кви ди ра ни? Је дан од основ них за да та ка ко ји је Ко-
ми си ји на ло жи ла Вла да РС, а што је зна чај ни је – ОХР-а, био је да се тај број 
што пре ци зни је утвр ди. Шта зна чи „ви ше хи ља да“? За што уоп ште но ко-
ри сте „ли кви ди ра ни“, са свим емо тив ним на бо ји ма ко ји га пра те, кад им је 
по зна то да зна ча јан број ли ца чи ју суд би ну на вод но ис тра жу ју ни је ли кви-
ди ран не го је по ги нуо? Али то су фор му ла ци је ко је су ишле на ру ку на ло-
го дав ци ма фор ми ра ња ове Ко ми си је. На ово ме су за сно ва ли за кљу чак да је 
Вла да РС при зна ла ма сов не зло чи не у Сре бре ни ци у ре ле вант ном пе ри о ду.

– Ко ми си ја, или Рад на гру па, до ста ви ла је ком пле тан спи сак свих 
офи ци ра, под о фи ци ра, вој ни ка и ци вил них ли ца ко ји су би ли у са ста ву ДК 
ВРС и та ко је утвр ђен број уче сни ка у до га ђа ји ма, пру жа ју ћи мо гућ ност 
Ту жи ла штву Ха шког три бу на ла да би ло ко га са то га спи ска, укљу чу ју ћи 
ку ва ри це у шта бу, оп ту жи за рат не зло чи не или уче шће у њи ма. То ме су 
до да ли и спи ско ве је ди ни ца по ли ци је РС ко је су у том пе ри о ду из вр ша ва ле 
од ре ђе не за дат ке.

– До га ђа је у По то ча ри ма и суд би ну „мје шо ви те ко ло не“, ка ко Ко ми си-
ја са пу но так та на зи ва 28. ди ви зи ју ко ја се про би ја ла у бор бре ном по рет ку, 
са гле да ли су „це ло ви то“ на на чин да су све пре пи са ли из пред ме та Кр стић, 
а по себ но из Ис ка за Р. Ба тле ра о до га ђа ји ма у и око Сре бре ни це.

– Јав ност Ре пу бли ке Срп ске ни ка ко се не мо же по и сто ве ти ти са из-
ја вом та да шњег пред сед ни ка РС Ча ви ћа. То је тре ба ло ОХР-у и МКСЈ, да 
пред сед ник РС при зна да су не ки чла но ви срп ског на ро да по чи ни ли зло-
чи не и да је су о ча ва ње са том чи ње ни цом нео п ход но без об зи ра ко ли ко ће 
би ти бол но али ето, по ми шље њу Ко ми си је, мо же до при не ти да се по ис тој 
ма три ци, мо жда, от кри ју и зло чи ни над Ср би ма и дру гим на ро ди ма БиХ.

Ско ро де сет го ди на је про шло од об ја вљи ва ња Из ве шта ја Вла де Ре-
пу бли ке Срп ске. Мо гу ли та да шњи Пред сед ник Ре пу бли ке Срп ске, Дра ган 
Ча вић, и пот пи сни ци овог Из ве шта ја на ве сти је дан зло чин про тив Ср ба 
ко ји је од та да ра све тљен и про це су и ран у знак при зна ња Ко ми си ји за њен 
ди ле тант ски рад, ко ји је нај те же мо рал но и по ли тич ки оп те ре тио Ре пу бли-
ку Срп ску и њен на род?

7.6. До да так Из ве шта ју вла де РС од ју на 2004. го ди не273

У „До дат ку Из ве шта ју Вла де РС од ју на 2004. го ди не“ на во ди се 
35 раз ли чи тих из во ра по да та ка о бро ју не ста лих, екс ху ми ра них, иден ти-

273 До да так Из ве шта ју Вла де РС од ју на 2004. го ди не, број Три бу на ла 03625524.
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фи ко ва них и слич но, са на по ме ном да је 35. из вор де фи ни сан као ве ли ка 
гру па раз ли чи тих бор бе них и дру ги их рат них до ку ме на та ко ји би сва ки за 
се бе мо гао би ти из вор по да та ка. У овом До дат ку Ко ми си ја се ба ви ла са мо 
упо ре ђи ва њем спи ско ва и упа ри ва њем по зна тих и не по зна тих по да та ка као 
на при мер ДНК гра ђе где је то би ло мо гу ће или упа ри ва њем је дин стве ног 
ма тич ног бро ја гра ђа на (ЈМБГ), и слич но. Ни шта дру го Ко ми си ја у овом до-
дат ку ни је ни ра ди ла. Циљ оних ко ји су про ду жи ли рад Ко ми си је и офор ми-
ли рад на те ла за по моћ Ко ми си ји био је на пра ви ти што ви ше спи ско ва ка ко 
би се сви ба ви ли са мо тим спислко ви ма и упо ре ђи ва њем по у зда но не ве ри-
фи ко ва них по да та ка ко је у мно гим слу ча је ви ма ни је ни мо гу ће упо ре ђи ва ти. 
На при мер на јед ном „Пре ли ми нар ном спи ску“ са око 8.000 не ста лих на ла зе 
се 42 осо бе ко је се во де као му шкар ци а има ју ЈМБГ за осо бе жен ског по-
ла. Та ко је то ка да се же ли по сти ћи циљ. На пра ви се кон фу зи ја па се он да 
фор ми ра ко ми си ја ко ја ће ту кон фу зи ју на вод но от кло ни ти и да ти тач не спи-
ско ве. И сви су се ти ме и ба ви ли. Ба ви ли су се спи ско ви ма не ста лих за ко је 
и Х. Брум борг, де мо граф Ту жи ла штва, ка же да то мо гу би ти са мо спи ско ви 
не ста лих а не и спи ско ви по гу бље них.

7.7. До да так Из ве шта ју од 1. ју на 2004. о до га ђа ји ма 
       у и око Сре бре ни це од 10. до 19. ју ла 1995. го ди не274

У овом до дат ку сто ји да:
– Ко ми си ја до ста вља Из вје штај Вла ди Ре пу бли ке Срп ске, као осни ва чу, на 
усва ја ње и да љи по сту пак.

– При ло зи уз Из вје штај са др же и до ку мен та ци ју од ин те ре са за ор га не го-
ње ња и пра во суд не ор га не, па Ко ми си ја не ма над ле жност за об ја вљи ва ње 
истих. Ово се не од но си на спи ско ве не ста лих ли ца.

Ето, са да ви ди мо да је све тај на осим спи ско ва не ста лих. Са мо ти спи-
ско ви ни су тај на. Не тре ба ни да бу ду, јер на ме ра ОХР, у са рад њи са МКСЈ, 
упра во и је сте да спи ско ви не ста лих, вол шеб но тран сфор ми са ни у спи ско-
ве по гу бље них, бу ду об ја вље ни. По сти за ње по ли тич ког и про па ганд ног 
ци ља на ла же да је нај бо ље да спи ско ве об ја ви зва нич но те ло Вла де Ре пу-
бли ке Срп ске, ко ја га је и фор ми ра ла, да би се ство рио ути сак да је то спи-
сак Вла де РС.

Ови спи ско ви не по ка зу ју ни ти, уисти ну, мо гу по ка за ти та чан да тум и мје-
сто не стан ка, а ни ка ко не раз ма тра ју на чин и узрок смр ти. (стр. 8)

Зар ово не од у зи ма кре ди би ли тет це лом про јек ту Ко ми си је? Ако она 
ни је у ста њу да пру жи од го во ре на нај о снов ни ја фо рен зич ка пи та ња, ка квој 
би пра во суд ној свр си њен Из ве штај мо гао да по слу жи?

274 До да так Из вје шта ју од 1. ју на 2004. го ди не о до га ђа ји ма у и око Сре бре ни це од 10. 
до 19. ју ла 1995. го ди не, број Три бу на ла 04220352.
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Спи сак Ц-1. У ово ме спи ску на ве де но је 4.556 име на, чи ји је да тум не стан ка 
или смр ти из ван ман да та Ко ми си је и уоп ште ван ју ла 1995. У овом спи ску, 
та ко ђе, на ве де на су и она име на ко ја су за би ље же на ви ше пу та, углав ном из 
раз ло га што су их као не ста ла при ја ви ла раз ли чи та ли ца. (стр. 9)

Са да тач но ви ди мо да се Ко ми си ја све сно или не све сно, вољ но или 
не вољ но, ба ви ла и спи ско ви ма ко ји су из ван ње ног ман да та ко ји је био да 
про ве ри спи ско ве не ста лих, по ги ну лих или на дру ги на чин стра да лих у 
ве зи са Сре бре ни цом у ју лу 1995. На та кав на чин, Ко ми си ја је на пра ви ла 
још ве ћу збр ку. По сто ји ли об ја шње ње, за што се Ко ми си ја овим спи ско ви ма 
уоп ште ба ви ла ка да ни су у ње ном ман да ту?

По да ци о бро ју не ста лих ли ца, за сно ва ни на упо ре ђи ва њу и ана ли зи до ступ-
них из во ра, кре ћу се од 7.000 до 8.000. На осно ву екс ху ми ра них ти је ла, пре-
ма нај но ви јим по да ци ма Ме ђу на род ног ко ми те та Цр ве ног кр ста (МКЦК) од 
08. ок то бра 2004. го ди не, иден ти фи ко ва на су 1.482 , од ко јих је са хра ње но 
1.300 ли ца, што је и на ве де но у сва ком од спи ско ва. (стр. 9)

Без об зи ра на зна ча јан рас ко рак из ме ђу бро је ва не ста лих и иден ти фи-
ко ва них у вре ме пи са ња Из ве шта ја, Ко ми си ја упор но и не оба зи ру ћи се на 
чи ње нич но ста ње – ко је у ве ли кој ме ри ни са ма не не ги ра – упо ре ђи ва њем 
по да та ка из ра зно род них и си сте мат ки не по ве за них из во ра, про гла ша ва не-
ста ле за по гу бље не и сти же до за да те ци фре од 7.000 и 8.000.

7.8. До пу на Из ве шта ја од 30. мар та 2005. 30.09.2005. го ди не275

У до пу ни Рад не гру пе за спро во ђе ње за кљу ча ка из Ко нач ног Из ве-
шта ја Ко ми си је Вла де РС сто ји:

Ви со ки пред став ник за Бо сну и Хер це го ви ну, го спо дин Пе ди Еш да ун, на кон 
што је про у чио Из вје штај Рад не гру пе, 19. апри ла 2005. го ди не упу тио је пи-
смо го спо ди ну Пе ри Бу кеј ле ви ћу, пред сед ни ку Вла де РС. У пи сму је, из ме ђу 
оста лог на вео, да је, за јед но са сво јим са рад ни ци ма, раз мо трио до ста вље ни 
Из вје штај и заклкљу чио да је озбиљ но при сту пље но из ра ди Из вје шта ја. Ме-
ђу тим, иако ува жа ва ве ли ке на по ре Рад не гру пе, оци је нио је да је Из вје штај 
„у сво јој са да шњој фор ми не пот пун и да је по треб но про ве сти до дат не ак-
тив но сти у ци љу ис пу ња ва ња усло ва де фи ни са них де цем бар ском Од лу ком“ 
(Пи смо Ви со ког пре став ни ка од 16. де цем бра 2004. го ди не, стр. 7).

По што Из ве штај по хва ље не Ко ми си је ипак ни је са др жао све што су 
Еш да ун и ха шко Ту жи ла штво за ми сли ли, Ко ми си ји је на ло же но да фор ми-
ра Рад ну гру пу ко ја ће Из ве штај „по пра ви ти“ у скла ду са пре ци зно на ве-
де ним упут стви ма. Је дан од на ло га је био да Из ве штај до пу ни на во ђе њем 
ши ро ко де фи ни са них „уче сни ка у зло чи нач ком по ду хва ту,“ што ће ре ћи 
свих при пад ни ка Дрин ског кор пу са ВРС и је ди ни ца МУП-а РС ко ји су на 
би ло ко ји на чин би ли упо тре бље ни у ре ле вант ном пе ри о ду у ју лу 1995. у 
Сре бре ни ци.

275  До пу на Из вје шта ја од 30. мар та 2005, 30. 09. 2005. го ди не, број Три бу на ла 04632265.
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7.9. Ка ко је вр шен уви ђај ма сов них гроб ни ца

1. За пи сник о уви ђа ју276 ( гроб ни ца, на по ме на ауто ра)

(а)
Иза шли смо на пр ву ми кро ло ка ци ју ко ја је улаз у Зе ле ни Ја дар, по сма тра но 
из прав ца Сре бре ни це. Са де сне стра не ас фалт ног пу та Сре бре ни ца-Ми ли-
ћи, скре ће се де сно пре ко Под ра ва ња ма ка да мом пре ма се ли ма По су мли ћи 
и Ора хо ви на. Иду ћи овим ма ка дам ским пу тем на уда ље но сти од око пет сто 
ме та ра од ас фалт ног пу та Сре бре ни ца-Зе ле ни Ја дар, са де сне стра не ма ка-
дам ског пу та на ла зи се трав на ти при лаз и на про ши ре њу об ра слом остру-
гом, бу ја ди и сит ним ра сти њем на ла зи се нај вје ро ват ни је јед на се кун дар на 
грп бни ца (од при мар не са Гло до ве). Ње не ко ор ди на те су ЦП-63863/О833О.: 
Ду жи не је око 50, а ши ри не око 15 ме та ра. Прет по ста вља се да је из мје ште-
на ује сен 1995. го ди не. По че так гроб ни це је уда љен од ма ка дам ске це сте око 
10 ме та ра.

Ово су прет по став ка до прет по став ке. Ка ко Ко ми си ја зна да је ова се-
кун дар на гроб ни ца од при мар не из Гло го ве? И ка ко уоп ште зна да је то ма-
сов на гроб ни ца? Ваљ да за то што је об ра сла ка рак те ри стич ним ра сти њем 
ко је ов де на бра ја. Ра сту ли бу јад и сит но ра сти ње као и остру га са мо из над 
ма сов них гроб ни ца?

На истом ло ка ли те ту уз Зе ле ни Ја дар на ла зи се и дру га се кун дар на ма сов на 
гроб ни ца уда ље на од пр ве око 70 ме та ра уз шум ски пут пре ма По сум лчи ћи-
ма и Ора хов ци ма. (За тим се на во де ко ор ди на те и ди мен зи је и за обе гроб-
ни це и ка же се да су слич но об ра сле, на по ме на ауто ра) Кре та ње по њи ма 
ни смо вр ши ли из без бјед но сних раз ло га. И ова гроб ни ца је се кун дар на и 
прет по ста вља се да је пре не ше на са Гло го ве.

У овом кон крет ном слу ча ју, пред сед ник Ко ми си је ни је иза шао на ли-
це ме ста у стра ху од ми на, али твр ди да је то се кун дар на ма сов на гроб ни-
ца пре не ше на из Гло го ве. Ка ко и ода кле су Ко ми си ји би ли по зна ти та ко 
по дроб ни по да ци (ста тус гроб ни це, да ли је уоп ште гроб но ме сто, са др жај 
итд.) о јед ном су штин ски не ис тра же ном ме сту где је и кре та ње би ло огра-
ни че но из „без бед но сних раз ло га“? Ни на јед но од фун да мен тал них пи та-
ња – не ма од го во ра.

Дру ги ло ка ли тет на ла зи се на про сто ру Ви ди ко вац. На и ме, про ла ском уским 
ас фалт ним пу тем пре ма мје сту За лач је и (не чит ко), ко ји се на ла зи са ли је ве 
стра не пу та Бра ту нац – Сре бре ни ца код Пра во слав ног гро бља, на кон пре ђе ног 
пу та од два и по ки ло ме тра успо на, са де сне стра не опи са ног пу та, по сма тра но 
из прав ца под нож ја, на ла зи се зе мља ни пут. Ула ском у исти, на уда ље но сти 
око 30 ме та ра од скре та ња, са де сне стра не тог зе мља ног пу та, не по сред но 
уз пут на про ши ре њу на ла зи се гроб ни ца. Ве ли чи не је осам пу та пет ме та ра.

По ком осно ву се из во ди за кљу чак да се ра ди о ма сов ној гроб ни ци? 
За што Ко ми си ја не на во ди по дат ке ко ји упу ћу ју на та кав за кљу чак? За ова-

276 За пи сник о уви ђа ју гроб ни ца, број Три бу на ла 03572123.
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кву ин фор ма ци ју мо гу ће је са мо ре ћи да је не по у зда на и да се на осно ву 
то га ни шта кон крет но не мо же за кљу чи ти. Као и за ово што сле ди:

Са ли је ве стра не истог пу та, то јест су прот но од опи са ног прет ход но, на ла зи 
се кол ски зе мља ни при лаз у шу му ду жи не око 20 м ко ји се за вр ша ва на про-
ши ре њу об ра слом тра вом и сит ним ра сти њем. На по чет ку овог кол ског при-
ла за на ла зи се раз ба ца но сме ће. Ма ло да ље, на за вр шет ку овог про ши ре ња 
је дру га гроб ни ца на овом про сто ру. Ве ли чи не је око пе де сет пу та два де сет, 
од че га је ду жи на око пе де сет ме та ра. Обје су об ра сле као и го ре и … очи то 
од у да ра ју по ра сти њу од око ли не.

2. За пи сник о уви ђа ју-ло ци ра њу277 (гроб ни ца, на по ме на ауто ра)
На кон са чи ње ног пла на при сту пи ло се ло ци ра њу ка ко сли је ди. На про сто ру 
Зе ле ног Ја дра по сто ји ви ше ма сов них гроб ни ца сре бре нич ких жр та ва, од 
ко јих смо до да нас ло ци ра ли 5. Про цје њу је се да сва ка од ло ка ци ја са др жи 
из ме ђу де сет и пет на ест ти је ла. Све гроб ни це су на вод но се кун дар не, на ста-
ле из мје шта њем гроб ни це из се ла Гло го ва.

На че му су ове про це не за сно ва не? Ко ми си ја ни шта не твр ди и ни шта 
до ка зи ма не пот кре пљу је. Она јед но став но кон ста ту је да су ове гроб ни-
це на вод но се кун дар не и ода кле њи хов са др жај по ти че. Ко ми си ја не на во-
ди ни је дан по да так ко ји би са др жај ових гроб ни ца по ве зао са при мар ним 
гроб ни ца ма у се лу Гло го ва.

Дру га ло ка ци ја.

На ла зи се на око шест ки ло ме та ра уда ље но сти од ула за у Зе ле ни Ја дар. Ула-
зе ћи у ли је ву кри ви ну с де сне стра не пу та, ви ди се цр ве ни кров не до вр ше не 
ку ће. Тје ме кри ви не тан ги ра рам па ду жи не око 20 ме та ра ко ја у ду жи ни од 
че ти ри и по ме тра и ши ри ни од че ти ри и по ме тра за вра ша ва ма сов ном гроб-
ни цом. Ко ор ди на те: ЦП 63429/79285, над мор ска ви си на 801 ме тар.

Опет се не на во ди ни шта што би ука зи ва ло на то да се ов де ра ди о ма-
сов ној гроб ни ци. Ка кве чи ње ни це и по дат ке Ко ми си ја има на рас по ла га њу 
ко ји ма до ка зу је да се ра ди о ма сов ним гроб ни ца ма?

Тре ћа ло ка ци ја.

Уда ље на је 120 ме та ра од гроб ни це (2) на про ши ре њу де сне стра не пу та. 
По ред гроб ни це се на ла зи ком би за ра стао у ши бље и дру ги ауто мо бил ски 
от пад. У БЛИ ЗИ НИ ОВЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ НА ЛА ЗИ СЕ ЛИ НИ ЈА ДО ДИ РА И 
ПО СТО ЈИ ОПА СНОСТ ОД МИ НА ЗБОГ ЧЕ ГА СЕ НЕ УДА ЉА ВА ТИ ВАН 
ОВЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ.

Ко ор ди на те ЦП 63396/79326, над мор ска ви си на 885 ме та ра.

Че твр та ло ка ци ја.

На ла зи се де сно од пу та Ја дар-Ље ско вик. До гроб ни це се до ла зи скре та њем 
са ас фалт ног пу та на рас кр сни ци оби ље же ној нат кри ве ном др вр ном озна-
ком ло ви шта за Ље ско вик. Убр зо на кон пре стан ка ди је ла ас фалт ног пу та 
277 За пи сник о уви ђа ју-ло ци ра њу гроб ни ца, број Три бу на ла 03572126.
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ко ји во ди пре ма пар кин гу ли је во, ма ка дам ским пу тем се про ду жа ва око 50 
ме та ра гдје по чи ње с де сне стра не пу та бре зо ва шу ми ца. На по љу, на иви ци 
шу ме на ла зе се три по вр ши не у ду жи ни од око ме тар и по пу та де сет ме та ра 
на ко ји ма је зе мља из ба че на из ка на ла што пред ста вља гроб ни цу. Нај ве ро-
ват ни је је ис коп гроб ни це вр шен ма шин ски, а на кон до во же ња ти је ла за тр-
па ван руч но. Ко ор ди на те: ЦП 62761/77086. над мор ска ви си на 978 ме та ра.

Пе та ло ка ци ја.

На ла зи се по ред скре та ња са ма ка дам ског пу та ко ји во ди кроз шу му на при јед 
од че твр те гроб ни це, пре ма Би је лим во да ма гдје има зна ка за Ко тје вац кроз 
Би је ле во де. Скре та њем де сно, де сна ра чва пу та во ди уз бр до до раз ру ше ног 
ком плек са ку ћа. Ис под ре зер во а ра за во ду, из над де сне стра не пу та, ви дљи во 
је по мје ра ње зе мље што пред ста вља гроб ни цу. Ко ор ди на те: ЦП 63457/75743, 
над мор ска ви си на 1093. Пред ви зи та за вр ше на у 11 ча со ва и 30 ми ну та.

Зар пред сед ни ку Ко ми си је ни је па ло на па мет и ал тер на тив но об ја-
шње ње да би то мо гли би ти ро во ви и са о бра ћај ни це ко ји су не ка да за вре ме 
ра та ис ко па ни као део фор ти фи ка ци ја, чи ја је на ме на оја ча ва ње од брам бе-
них по ло жа ја? Или да су у пи та њу гроб ни це ве за не за аса на ци ју те ре на за то 
што се нај ве ћи део бор бе них деј ста ва из ме ђу ВРС и А РбиХ по чет ком ју ла 
1995, пре па да Сре бре ни це, до го дио упра во на под руч ју Зе ле ног Ја дра? Ко-
ми си ја се сер вил но др жи за да тог сце на ри ја и не усу ђу је се да ис ко ра чи из 
па ра ме та ра ко је на ло го дав ци на ме ћу. Нај зад, као у прет ход ним при ме ри ма 
не на во ди се ни је дан ма те ри јал ни до каз да се ра ди о ма сов ним гроб ни ца ма.

3. За пи сник о уви ђа ју-ло ци ра њу гроб ни ца278

Пр ва ло ка ци ја: Ре јон Ље љен да, се кун дар на (ве за Гло го ва), пре ко 100 ти је ла. 
Мје сто у бли зи ни гдје је утвр ђе на че твр та ло ка ци ја ма сов не гроб ни це 05. 05. 
2004. го ди не, де сно од пу та Ја дар-Ље ско вик. С де сне стра не пу та, на пред-
њој иви ци шу ме уоч љив је пла то по вр ши не око два де сет пу та се дам ме та ра 
и тра го ви гу сје ни ца од но сно точ ко ва ин же ње риј ске ма ши не.

Ко ор ди на те: ЦП 62827/77112.

Дру га ло ка ци ја: с. Ја се но ва (пут Зе ле ни Ја дар-Сла по ви ћи), се кун дар на (ве за 
Гло го ва) око 200 ти је ла. На ла зи се на при ла зу се кун дар ној гроб ни ци ло ци-
ра ној 05. 05. 2004. го ди не опи са не под ред ним бро јем 7. (се дам) та бе лар ног 
при ка за, гроб ни ца је ве ли чи не око 25×4 ме тра.

Ко ор ди на те: ЦП 64207/79038.

 Ка ко је Ко ми си ја утвр ди ла да је пре ко 100 или око 200 те ла у на вод-
ним ма сов ним гроб ни ца ма, ка да ни је вр ши ла екс ху ма ци је?

Ово је до бар при мер ра да што нас упу ћу је на за кљу чак да су бро је ви 
ко је ко ри сте и Ко ми си ја и Ха шко ту жи ла штво – про из вољ ни. А што се ти че 
тра го ва гу се ни ца и точ ко ва ин жи ње риј ских ма ши на, од 1995. до 2004. го-

278 За пи сник о уви ђа ју-ло ци ра њу гроб ни ца, број Три бу на ла 03572128.
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ди не ве ро ват но је да би одав но за ра сли и не би се ни ка ко мо гли ви де ти. Да 
се не ки тра го ви и ви де, зар основ ни прин цип од го вор ног на уч ног ра да ни је 
раз ма тра ње ал тер на тив них об ја шње ња? Зар то не би мо гли би ти тра го ви од 
ма ши на ко је су упо тре бља ва не за утвр ђи ва ње по ло жа ја за од бра ну или од 
кре та ња тен ко ва и дру гих бор бе них во зи ла то ком бор би?

4. За пи сник о уви ђа ју-ло ци ра њу279

Пр ва ло ка ци ја – се ло Ка за ни, Сре бре ни ца. При мар на гроб ни ца до 20 ти је ла. 
Гроб ни ца се на ла зи по ред ло кал ног пу та на ко ји се до ла зи са глав не це сте 
Сре бре ни ца-Бра ту нац на из ла зу из гра да, ли је во код бен зин ске пум пе, пре-
ла ском пре ко мо ста ри је ке Кри же ви ца, а за тим ри је ке Ка за ни, пре ко пу та 
бо шњач ког гро бља. На људ ска ти је ла су ба че на 3 уби је на ко ња. Гроб ни ца се 
на ла зи око 15 ме та ра низ вод но од мо ста из ме ђу ма ка дам ског пу та и ри је ке 
зва не Ка за ни. Ко ор ди на те: ЦП 63057/86237.

Дру га ло ка ци ја се ло Ку тлић, при мар на гроб ни ца до 50 ти је ла, 80 ме та ра 
низ вод но од пр ве ло ка ци је, с де сне стра не ма ка дам ског пу та код си вог ме-
тал ног WС. Из над људ ских ске ле та на ба ца не жи во тињ ске ко сти. Ко ор ди на-
те: 63058/86361.

Ко ми си ја је бо ра ви ла на том ло ка ли те ту од 9 до 12 ча со ва и ма ло је 
ве ро ват но да је за то вре ме мо гла от ко па ти три ма сов не гроб ни це да би 
утвр ди ла све по је ди но сти из над и ис под зе мље ко је се на во де.

Тре ћа ло ка ци ја, на се ље Ви ди ко вац, пут пре ма се лу За ла зје, ви ше се кун дар-
них гроб ни ца, око 1.000 ти је ла.

На овај пут се из ла зи скре та њем са пу та Сре бре ни ца-Бра ту нац, де сно код 
пра во слав ног гро бља, успо ном ко ји про ла зи кроз на се ље Ви ди ко вац. По 
про ла ску кроз на ве де но на се ље, по чев од пр ве ло ка ци је ма сов не се кун дар не 
гроб ни це (Ко ор ди на те: 63890/86788) у ду жи ни око 1 ки ло ме тар с ли је ве и 
де сне стра не на па ди на ма за во ји тог пла нин ског пу та под на ба ча ји ма сме ћа и 
зе мље пре ко иви це пу та иден ти фи ко ва но је 6 ло ка ци ја. Ко ор ди на те… (за тим 
се на во ди ко ор ди на те свих 6 ло ка ци ја, на по ме на ауто ра).

Пред сед ник Ко ми си је, као и глав ни ис тра жи тељ Ту жи ла штва Жан 
Ре не Ру ез, по се ду ју фе но ме нал ну спо соб ност да ви де шта има под зе мљом, 
иако ни шта још ни је от ко пао. Ни је им по треб но да от ко па ју ма сов не гроб-
ни це, да утвр де ко ли ко у њи ма евен ту ал но има људ ских те ла и на ко ји 
на чин су на стра да ли. У овом по гле ду очи глед но ма ње об да ре ни ге не рал 
Смит, на пи та ње шта ми сли о фо то гра фи ја ма на вод них ма сов них гроб ни-
ца, ре као је да би то мо гле би ти гроб ни це ко је су по сле ди ца же сто ких бор би 
то ком про бо ја 28. ди ви зи је (а би ло их је нај ма ње три) и до да је: „Фо то гра фи-
је су до бре али не по ка зу ју ни шта шта се де ша ва под зе мљом.“ И ен гле ски 
ге не рал објек тив ни је при ка зу је до га ђа је у и око Сре бре ни це у ју лу 1995. 
го ди не од Ко ми си је вла де Ре пу бли ке Срп ске.

279 За пи сник о уви ђа ју-ло ци ра њу гроб ни ца, број Три бу на ла 03572129.
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5. Но во ло ци ра не ма сов не гроб ни це280

До да нас (29.05.2004.) Ко ми си ја је, ослон цем на ор га не и ин сти ту ци је Ре пу-
бли ке Срп ске, те на осно ву соп стве них из во ра, а у ве зи пред ме та ис тра жи-
ва ња (утвр ђи ва ње ло ка ци ја по тен ци јал них по је ди нач них, груп них и ма сов-
них, ка ко при мар них та ко и се кун дар них гроб ни ца) от кри ла:
– 23 се кун дар не ма сов не гроб ни це (око 2.000 ти је ла)
– 3 при мар не ма сов не гроб ни це (око 90 ти је ла)
– 1 тер ци јер на ма сов на гроб ни ца (око 20 ти је ла).

Опет се мо ра ју по но ви ти мно га од већ по ста вље них пи та ња. Ка ко је 
уста но вљен број те ла у тим гроб ни ца ма? Ка ко је Ко ми си ја за око два ме се ца 
(по че ла је са ра дом у мар ту 2004. го ди не) из вр ши ла екс ху ма ци ју 27 ма сов-
них гроб ни ца, под прет по став ком да је то учи ни ла? Ако ни је, на осно ву че га 
на во ди број те ла ко ја те гроб ни це на вод но са др же? За што Ко ми си ја на ова 
су штин ска пи та ња не ма од го во ре и не пру жа до ка зе? Али утвр ђи ва ње бро ја 
уко па них те ла је тек по че так ис тра жи вач ког про це са. Ко ми си ја је би ла ду-
жна да утвр ди узрок смр ти, на чин на ко ји је смрт на сту пи ла, вре ме ка да је 
на сту пи ла и дру ге окол но сти ко је би ука за ле на чи ње ни цу да су те ла по гу-
бље на, од но сно да се не ра ди о по ги ну лим бор ци ма то ком бор би за Сре бре-
ни цу и то ком про бо ја 28. ди ви зи је. Она то ни је учи ни ла.

7.10. Обра ћа ње пред сед ни ка Ре пу бли ке Срп ске Дра га на Ча ви ћа 
          јав но сти по во дом Из ве шта ја Ко ми си је Вла де РС за Сре бре ни цу

За сва ко те шко пи та ње мо же се да ти аде ква тан од го вор ако смо спрем ни да 
се су о чи мо са исти ном, ма ка ква она би ла.

Не „за сва ко те шко пи та ње“ не го „на сва ко те шко пи та ње…“ Из гле да да 
се ра ди о не пи сме ном чо ве ку. Или је он та да мо жда то ли ко био пре стра шен и 
уце њен да ни је био спо со бан ни да пи сме но са ста ви свој го вор. Су о ча ва ње са 
исти ном мо ра би ти ре ал но и то са мо на осно ву уста но вље них чи ње ни ца. Да 
ли је Ко ми си ја Вла де РС за та ко крат ко вре ме мо гла уста но ви ти чи ње ни це и 
да ли је има ла ствар ну сло бо ду да их објек тив но ис тра жу је? Ни је, и до каз за 
то је да је сце на рио ско ро у пот пу но сти пре пи са ла из оп ту жни це и пре су де 
ге не ра лу Р. Кр сти ћу и дру гих ха шких оп ту же ни ка. Ча вић ка же да је Ко ми-
си ја за вр ши ла рад на кон ви ше ме сеч ног му ко трп ног ра да, а Три бу нал ни је 
мо гао утвр ди ти исти ну ни на кон де вет го ди на ра да пре Ко ми си је.

Ча вић у про ду жет ку из ла га ња на во ди да је ство ре на сли ка жр тве-Му-
сли ма на и по чи ни о ца-Ср ба. За тим ци ти ра Фи ли па Кор ви на281:

Оно што се до го ди ло у Сре бре ни ци ни је био са мо ма са кр Ср ба над Му сли-
ма ни ма, не го се ри ја кр ва вих на па да и про тив на па да ко ја је на кон тро го ди-
шњег пе ри о да бор би до жи ви ла свој вр ху нац у ју лу 1995. го ди не.
280 Но во ло ци ра не ма сов не гроб ни це, број Три бу на ла 03572118.
281 По моћ ник ко ман дан та УН ПРО ФОР-а за БиХ за ци вил на пи та ња.
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Ето и по моћ ник ко ман дан та УН ПРО ФОР-а за ци вил на пи та ња у вре-
ме сре бре нич ких до га ђа ја зна да су жр тве ве ли ким де лом по сле ди ца се ри је 
на па да и про тив на па да то ком це лог пе ри о да су ко ба. А пред сед ник Ре пу-
бли ке Срп ске и не спо ми ње по ги ну ле то ком бор би за Сре бре ни цу и то ком 
про бо ја 28. ди ви зи је ка Ту зли. Не спо ми ње, јер о то ме се не го во ри у ха-
шким оп ту жни ца ма и пре су да ма, па за што би он го во рио не што што би 
за си гур но на ње га на ву кло бес Ви со ког пред став ни ка?

Али свих ових про те клих го ди на јав ност се по ла ри ше на ци о нал но, тра же ћи 
да се де фи ни ше ко је био узрок, а ко је био по сље ди ца. Тра же ћи узрок и 
тра же ћи по сље ди цу свих ових го ди на уства ри тра жи се рав но те жа у зло-
чи ну, без из у зет ка код свих у БиХ. Прет по став ка да узрок по пра ви лу про-
из во ди по сље ди цу, и да је по сље ди ца оправ дан од го вор на узрок је уства ри 
уза луд но тра же ње не на пи са не прав де да се зло чин оправ да ва зло чи ном.

По но во ви ди мо да се ра ди о не пи сме ном или пре пад ну том чо ве ку. 
Ни је „ко је био узрок, а ко је био по сље ди ца“ већ „шта је узрок, а шта по-
сље ди ца“. Осим то га не де фи ни ше се ко је био узрок, а ко по сље ди ца, већ 
се то от кри ва на на уч ној осно ви ис црп ним ис тра жи ва њем и утвр ђи ва њем 
свих ре ле вант них чи ње ни ца и ин фор ма ци ја о до га ђа ји ма ко ји се ис тра жу ју.

Те шко је би ло на ћи Ср бе ко ји ће ра ди ти у Ко ми си ји јер су би ли свје сни исто-
риј ске од го вор но сти пред вла сти тим на ро дом због ис тра ге ко јом тре ба да се 
утвр ди што ви ше до ка за за исти ну о 9 да на сре бре нич ке тра ге ди је, и о уло зи 
Ср ба у стра да њу Бо шња ка.

Ча вић већ при зна је да је би ла сре бре нич ка тра ге ди ја и при зна је да су 
Ср би би ли по чи ни о ци те тра ге ди је јер апо стро фи ра њи хо ву уло гу. Тач но је, 
ме ђу тим, да је би ло те шко на ћи Ср бе ко ји би ра ди ли у та квој Ко ми си ји. Не-
ма пу но Ср ба ко ји су спрем ни да ра де про тив ин те ре са соп стве ног на ро да 
или на ње го ву ште ту. У „Пра ви лу слу жбе вој ске Кра ље ви не Ју го сла ви је“ 
из 1939. го ди не на ла зи се од ред ба да се по је дин ци ко ји вољ но или не вољ но, 
на мер но или не на мер но, ра де на ште ту сво га на ро да, др жа ве и кра ља де-
фи ни шу као – из дај ни ци и до ма ћи не при ја те љи. Зна ли Дра ган Ча вић да је 
уло га ВРС, као и сва ке дру ге вој ске у све ту, да у ору жа ном су ко бу по ра зи 
не при ја тељ ску вој ску, а то се по сти же са мо на но ше њем не при хва тљи вих 
гу би та ка у људ ству и ма те ри јал ним бор бе ним сред стви ма? То је би ла и 
уло га А РбиХ у од но су на ВРС. Зна ли Ча вић ка ква је уло га Бо шња ка у 
стра да њу и тра ге ди ји Ср ба? Та ко ђе, зна ли да су по ги ну ли то ком бор би за 
Сре бре ни цу и то ком про бо ја 28. ди ви зи је А РбиХ – ле ги тим не жр тве, и да 
су ме ђу гу би ци ма на бо шњач кој стра ни – они нај број ни ји?

Из вје штај не дво сми сле но кон ста ту је да су у 9 да на ју ла 1995. го ди не, у под-
руч ју Сре бре ни це по чи ње на зло дје ла.

Ча вић је са да још кон крет ни ји па ка же да „из вје штај не дво сми сле но 
кон ста ту је…“

Пр во не кон ста ту је из вје штај већ Ко ми си ја у Из вје шта ју. Ово је тре-
ћи при мер ко ји по ка зу је да је Ча вић не пи смен. Али да је са мо то у пи та њу, 
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мо жда би му се мо гло и опро сти ли ако је то ра дио под стре сом и у стра ху 
да не бу де оп ту жен, сме њен или мо жда не што дру го. Уце њен због не че га, 
мо жда. Нај бо ље би би ло да он на ово од го во ри.

Раз дво је ни вој но спо соб ни Бо шња ци у По то ча ри ма (њих нај ма ње 1.000) од-
ве зе ни су из По то ча ра на дру га мје ста за то че ња у Бра тун цу 12. и 13. ју ла, 
гдје су до во ђе ни за ро бље ни ци из мје шо ви те ко ло не у шу ми, а ода тле на мје-
ста по гу бље ња.

Ни је та ко. И у Оп ту жни ци у пред ме ту Ву ја дин По по вић и оста ли (IT-
05-88-PT), па ра граф 80, „Чи ње нич ни основ ту жи ла штва“, као и у пред ме ту 
То ли мир (IT-05-88/2I), па ра граф 19, пи ше да је у По то ча ре за јед но са же-
на ма, де цом и стар ци ма сти гло „не ко ли ко му шка ра ца“. Овај део Ча ви ће ве 
из ја ве тач но је пре пи сан из оп ту жни це у пред ме ту Кр стић. Као и Ту жи лац 
Ха шког три бу на ла, пред сед ник РС за ба шу ру је чи ње нич но ста ње та ко што 
28. ди ви зи ју А РБиХ, ко ја се про би ја ла под оруж јем, на зи ва „мје шо ви та 
ко ло на“, ка ко би се на гла си ло – у скла ду са ста вом и у ин те ре су Ту жи ла-
штва – да су се у ко ло ни на ла зи ли и ци ви ли ко је је ВРС уби ја ла. Чи ње ни це 
де ман ту ју Ча ви ћа за то што то ни је би ла „мје шо ви та ко ло на“ већ 28. ди ви-
зи ја А РБиХ, оја ча на остат ком вој но спо соб них му шка ра ца из сре бре нич ке 
ен кла ве, чи ја је ко ман да од лу чи ла да се про би ја ка Ту зли.

У то ку да на је до 17.30 за ро бље но нај ма ње 6.000 му шка ра ца, ко ји су рас по-
ре ђе ни на не ко ли ко ло ка ци ја. Нај ве ћи број за ро бље них од во ђен је на са бир-
на мје ста у Но вој Ка са би гдје је за то че но из ме ђу 1.500–3.000 љу ди, и у се ло 
Сан ди ћи на јед ној по ља ни гдје је би ло за то че но из ме ђу 1.000–4.000 љу ди. 
Је дан број за ро бље них код Но ве Ка са бе и Ко ње вић По ља уби је ни су на оба-
ли Ја дра ују тро 13. ју ла 1995. го ди не…“

3.000 + 4.000 = 7.000. У по ме ну тим оп ту жни ца ма ка же се да је на ли-
ва ди у Сан ди ћи ма би ло 1.000 за ро бље ни ка, а не од 1.000 до 4.000. Пред сед-
ник Ре пу бли ке Срп ске, Дра ган Ча вић, у свом обра ћа њу на ро ду са мо и ни ци-
ја тив но уче тво ро стру чу је број за ро бље ни ка да био се пот кре пио уна пред 
од ре ђе ни али ни чим до ку мен то ва ни број по гу бље них. Све бро је ве ко ји се 
од но се на за ро бља ва ња, за то че ња, пре во же ња и по гу бље ња пре у зео је из 
Из ве шта ја Ко ми си је, а ова из оп ту жни ца и из ве шта ја вој них екс пе ра та Ту-
жи ла штва…А шта је ствар но од све га то га тач но ви де ли смо у 1. по гла вљу.

Фа за ис пи ти ва ња је окон ча на по сје та ма, про вје ра ма и пре ли ми нар ним ве ри-
фи ка ци ја ма 3 при мар не и 29 се кун дар них и тер ци јер них гроб ни ца.

У одељ ку „Ка ко је вр шен уви ђај ма сов них гроб ни ца“ по ка зан је ди-
ле тант ски и на уч но не до пу стив на чин ка ко је Ко ми си ја от кри ва ла ма сов не 
гроб ни це.

На кон све га ово га, нај при је као чо вјек и Ср бин, па он да као отац, брат и син, 
а тек он да као пред сјед ник Ре пу бли ке Срп ске мо рам ре ћи да је ових 9 да на 
ју ла сре бре нич ке тра ге ди је цр на стра ни ца исто ри је срп ског на ро да.
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Ода кле Ча ви ћу пра во да до но си ова ко дра стич не за кључ ке? Пре би се 
мо гло ре ћи да Из ве штај Ко ми си је ко ји у свом обра ћа њу про мо ви ше пред-
ста вља цр ну стра ни цу у исто ри ји по ли тич ког опор ту ни зма и бес ча шћа.

Ова ана ли за Из ве шта ја Ко ми си је вла де РС од 2004. го ди не мо гла би 
по слу жи ти као до бра осно ва и раз лог да Ре пу блич ки цен тар Вла де РС за 
ис тра жи ва ње рат них зло чи на, од пред сед ни ка и чла но ва Ко ми си је одво-
је но узме из ја ве у ко ји ма би се они из ја сни ли под ка квим окол но сти ма су 
ра ди ли на ис тра жи ва њу и пи са њу овог кон тро верз ног до ку мен та. Ис црп-
ну из ја ву би, та ко ђе, тре ба ло узе ти и од та да шњег пред сед ни ка Ре пу бли ке 
Срп ске, Дра га на Ча ви ћа. Те из ја ве Ре пу блич ки цен тар би мо гао при ло жи ти 
као са став ни део Из ве шта ја но во фор ми ра не Ко ми си је ко ја би ре ле вант не 
до га ђа је про у чи ла на објек ти ван на чин. Та ко би се бо гат ма те ри јал ста вио 
на рас по ла га ње за ин те ре со ва ним ис тра жи ва чи ма, пре све га исто ри ча ри ма, 
за даљ ње про у ча ва ње до га ђа ја ве за них за Сре бре ни цу у ју лу 1995. го ди не, 
али и кон тек сту ал но пре то га. Би ло би ко ри сно да се Вла да Ре пу бли ке Срп-
ске озбиљ но по за ба ви на чи ном ка ко је на стао Из ве штај од 2004. го ди не и 
да у све тлу но ве гра ђе на ову те му из вр ши те мељ но пре и спи ти ва ње свих 
чи ње ни ца и окол но сти у ве зи са до га ђа ји ма у Сре бре ни ци у ју лу 1995. и 
њи хо вим ствар ним узро ци ма.



ЗА КЉУ ЧАК

До га ђа ји у и око Сре бре ни це у ју лу и ав гу сту 1995. го ди не од ви ја-
ли су се у усло ви ма гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер це го ви ни у ко јем су, на 
под руч ју Сре бре ни це, би ле су ко бље не Вој ска Ре пу бли ке Срп ске и Ар ми-
ја Ре пу бли ке Бо сне и Хе ре го ви не. Две ле ги тим не вој не си ле два ју на ро да. 
То ком це лог пе ри о да ра та не пре кид но су во ђе ни бор бе ни окр ша ји из ме ђу 
је ди ни ца ВРС и А РБиХ ко је су би ле у бор бе ном до ди ру на по ло жа ји ма 
око Сре бре ни це и Же пе, са ма њим или ве ћим пре ки ди ма, до го во ре ним или 
пре ћут ним. То ком тих окр ша ја обе стра не су има ле људ ских гу би та ка и ме-
ђу вој ни ци ма и ме ђу ци ви ли ма.

Ре зо лу ци ја ма СБ УН и Спо ра зу ми ма на осно ву њих, Сре бре ни ца и 
Же па су про гла ше не за шти ће ним зо на ма и тре ба ле су би ти де ми ли та ри зо-
ва не. Спо ра зум о де ми ли та ри за ци ји ни је из вр шен од би ја њем А РБиХ да га 
спро ве де и не рев но сним за ла га њем сна га УН у том сми слу. Због то га је у 
ен кла ва ма не пре кид но ег зи сти ра ла 28. ди ви зи ја А РБиХ и из во ди ла бор бе-
не ак ци је пре ма ВРС и РС из ен кла ва, ко ри сте ћи УН ПРО ФОР као штит. То 
је ВРС при мо ра ло да стал но др жи је ди ни це око ен кла ва бра не ћи ста нов ни-
штво и те ри то ри ју РС.

На пе тост око ен кла ва је ра сла са по ра стом бро ја бор бе них ак ци ја је-
ди ни ца 28. ди ви зи је А РБиХ пре ма је ди ни ца ма ВРС и ци вил ном ста нов ни-
штву на обо ду ен кла ва. Про пор ци о нал но по ра сту ин тен зи те та бор бе них 
деј ста ва је ди ни ца 28. ди ви зи је А РБиХ на ра ста ла је и од луч ност је ди ни ца 
ВРС, пре све га је ди ни ца Дрин ског кор пу са, да се деј ства 28. ди ви зи је спре-
че и ели ми ни ше опа сност по бор це ВРС, ци ви ле у Ре пу бли ци Срп ској и ње-
ну те ри то ри ју. Циљ деј ста ва 28. ди ви зи је је био: у ко ор ди на ци ји са оста лим 
је ди ни ца ма А РБиХ са фрон та спо ји ти Сре бре ни цу и Же пу са те ри то ри јом 
Ту зле и Клад ња, чи ме би про ши ри ли те ри то ри ју под сво јом кон тро лом и 
пре се кли РС на ис точ ни и за пад ни део. Ствар на свр ха из бе га ва ња де ми-
ли та ри за ци је ен кла ва и за др жа ва ња 28. ди ви зи је у њи ма би ла је деј ство 
те је ди ни це из по за ди не и по моћ на де бло ка ди Са ра је ва, што је био оп шти 
циљ А РБиХ. Са ра је во је би ло у фо ку су ин те ре со ва ња по ли тич ког и вој ног 
вр ха Фе де ра ци је БиХ. Сре бре ни ца ни је би ла стра те гиј ска те ри то ри ја. Њен 
зна чај, за по ли тич ки врх Му сли ма на, био је оно ли ки ко ли ко је мо гла до при-
не ти стра те гиј ском ци љу – де бло ка ди Са ра је ва. ВРС је би ла при ну ђе на да 
на деј ства 28. ди ви зи је А РБиХ аде кват но вој но од го во ри и спре чи оства ри-
ва ње оп штег ци ља А РБиХ и та ко за шти ти те ри то ри ју РС.
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Ка да су от по че ле бор бе око Сре бре ни це ко ман да 28. ди ви зи је и ло кал-
но ци вил но ру ко вод ство су оче ки ва ли да ће им А РБиХ пру жи ти аде кват ну 
по моћ. Исто су оче ки ва ли и од УН ПРО ФОР-а. Ни јед но ни дру го се ни је 
до го ди ло. Због то га су ко ман да ди ви зи је и оп штин ско ру ко вод ство за јед но 
од лу чи ли да се ста нов ни штво раз дво ји у две гру пе: на же не, де цу и стар це 
са јед не стра не и 28. ди ви зи ју са остат ком вој но спо соб них му шка ра ца са 
дру ге стра не.

Же не, де цу и стар це су упу ти ли у ба зу УН у По то ча ре, си гур ни да ће 
ода тле би ти ева ку и са ни у Ту злу и око ли ну. Са остат ком вој но спо соб них 
му шка ра ца, ди ви зи ја се про би ја ла ка Ту зли. У про бо ју су има ли знат не гу-
бит ке. Ако се из у зму чар ке на ру бо ви ма ен кла ве, са му Сре бре ни цу ни су ни 
бра ни ли, па су је ди ни це ДК ВРС ушле у њу без бор би.

Ка ко ви ди мо, на пу шта ње те ри то ри је Сре бре ни це је би ло ком плет но, 
а пре ма до га ђа ји ма ка ко су се од ви ја ли, и пла ни ра но. За што би, да ни је би-
ло пла на на пу шта ња Сре бре ни це, рат но Пред сед ни штво још 9.ју ла тра жи-
ло од Изет бе го ви ћа да се пре го ва ра са ВРС, да ова отво ри ко ри дор за исе-
ље ње ста нов ни штва пре во зом, а вој ске пе шке? То су тра жи ли још у апри лу 
1993. го ди не, у вре ме слич не кри зе ка да срп ске сна ге за ма ло ни су осво ји ле 
Сре бре ни цу. Од та да да ти ра раз ми шља ње да се та те ри то ри ја на пу сти и да 
се ста нов ни штво пре се ли у си гур ни ја под руч ја.

Ства ри су се та ко и од ви ја ле. Ева ку а ци ју су пла ни ра ле сна ге УН, а 
из вр ше њу је по мо гла ВРС да ва њем пре во зних сред ста ва. Пла ни ра ње ева-
ку а ци је ста нов ни штва из Сре бре ни це, ка сни је и из По то ча ра, вр ше но је још 
1993. го ди не. Те го ди не је за по че та, али је на ин тер вен ци ју вла де из Са ра је-
ва уско ро об у ста вље на, ева ку а ци ја ста нов ни штва из ен кла ве Сре бре ни ца. 
Ста нов ни штво је же ле ло да на пу сти ен кла ву и да се исе ли у Ту злу и око ли-
ну. Да кле, ра ди ло се о ева ку а ци ји или исе ље њу, а не о де пор та ци ји ста нов-
ни штва или при сил ном пре ме шта њу. Овај за кљу чак се од но си и на Же пу.

Иде ја по ли тич ког вр ха Му сли ма на је би ла да се те ри то ри ја вој нич ки 
из гу би, па да се он да из вр ши за ме на за те ри то ри је око Са ра је ва. Лу ка во 
пре ма сво ме на ро ду, и на ро чи то вој сци. Згод но за ка сни је хва ље ње ка ко 
су, ето, ус пе ли раз ме ни ти те ри то ри је ко је су већ би ле из гу бље не. У сва ком 
слу ча ју прет ход но из гу бље на те ри то ри ја ла ко се на шла у па кет аран жма ну 
за раз ме ну за дру ге сво де ћи по де лу БиХ на два де ла, по прин ци пу 51% за 
Фе де ра ци ју БиХ и 49% за Ре пу бли ку Срп ску. Му сли ман ској вла ди у Са ра-
је ву тре ба ле су жр тве у соп стве ном на ро ду, ка ко би се све ту при ка за ло да 
су они оп шта жр тва у БиХ. Жр тво ва на је Сре бре ни ца, јер је њу би ло нај-
лак ше жр тво ва ти. У Са ра је ву су зна ли да је Сре бре ни ца за јед но са Же пом 
од стра те гиј ског зна ча ја за Ре пу бли ку Срп ску. Због то га су баш њих и жр-
тво ва ли. Али тре ба ле су и људ ске жр тве да би се из то га цр пла по ли тич ка и 
про па ганд на ко рист. Ни то ни је из о ста ло. Ибран Му ста фић ка же да су Бо-
шња ци по би ли Бо шња ке и да је у Сре бре ни ци на тај на чин уби је но 500 до 
1.000 љу ди, а вла да у Са ра је ву ка же да ће из Же пе ева ку и са ти са мо оне љу де 
ко ји су јој по треб ни. Има за вла ду у Са ра је ву и не по треб них Же пља ка. По-



188 Ратко П. Шкрбић: СРЕБРЕНИЧКА ПОДВАЛА

што се ипак ни је де сио ма са кр оче ки ва них ве ли ких раз ме ра, при пре мљен 
је спи сак на вод но не ста лих то ком бор би за Сре бре ни цу и то ком про бо ја 28. 
ди ви зи је. При ја вље но је 8.000 до 10.000 не ста лих вој но спо соб них му шка-
ра ца. То је ту жи ла штву био основ за по ди за ње оп ту жни ца за ге но цид, ка ко 
су га ква ли фи ко ва ли, али и основ да се за сту па број по гу бље них „ви ше од 
7.000“.

На осно ву ре зул та та ана ли зе кре та ња за ро бље ни ка са си гур но шћу се 
мо же кон ста то ва ти да у Сре бре ни ци ни је из вр шен зло чин раз ме ра ко је за-
сту па оп ту жба. Те сти ра ју ћи ре зул та те ис тра жи те ља и екс пе ра та ту жи ла-
штва, до ко јих су они до шли, углав ном фо рен зич ком ме то дом, а ко је ту жи-
ла штво ха шког Три бу на ла за сту па у оп ту жни ца ма, по ка за ли смо да, у вер-
зи ји, по ко јој је у Сре бре ни ци на кон за у зи ма ња по гу бље но ви ше од 7.000 
му шка ра ца, по сто ји ве ли ка пра зни на и да ту вер зи ју ни је мо гу ће на по у-
здан на чин до ка за ти. Те сти ра ње је из вр ше но пра ће њем кре та ња за ро бље-
ни ка 28. ди ви зи је. По да ци ко ји су ко ри шће ни за ана ли зу пра ће ња кре та ња 
за ро бље ни ка су ис кљу чи во из две оп ту жни це и „Ис ка за“ вој ног екс пер та 
ту жи ла штва. Ана ли зом је утвр ђе но да оп ту жни це са др же мањ ка во сти ко је 
се про ти ве прин ци пи ма ма те ма ти ке, за ко ни ма ло ги ке и за ко ни ма здра вог 
ра зу ма. Та ко, на при мер, ана ли зом бро ја за ро бље них бо ра ца 28. ди ви зи је 
А РБиХ и бро је ва пре ве зе них на стра ти шта и по гу бље них, ко је ту жи о ци 
на во де у оп ту жни ца ма, про из и ла зи да има ви ше пре ве зе них на стра ти шта 
од за ро бље них, што ни је мо гу ће. Та ко ђе има ви ше по гу бље них не го до ве зе-
них на стра ти шта, што је не мо гу ће. Ана ли за је по ка за ла да пре ма по да ци ма 
Ту жи ла штва има ви ше по гу бље них од за ро бље них, и то осет но – ви ше од 
1.000 – што је та ко ђе не мо гу ће.

Је дан јед но ста ван при мер ана ли зе кре та ња жи вих ста нов ни ка ен кла-
ве Сре бре ни ца пре и по сле опе ра ци је ВРС „Кри ва ја-95“, та ко ђе је по ка зао 
да ту жи ла штво не ма по у зда не по дат ке о бро ју на вод но по гу бље них и да 
број, ко ји за сту па у оп ту жни ца ма, не мо же на по у здан на чин до ка за ти. Тај 
при мер је ком па ра тив но те сти ра ње тврд њи и по да та ка Ту жи ла штва са др-
жа них у оп ту жни ца ма. По да ци ко је Ту жи ла штво на во ди и тврд ње са др жа-
не у оп ту жни ца ма ско ро у це ло сти се не по ду да ра ју. То, ван сум ње, упу ћу је 
на за кљу чак да су оп ту жни це мањ ка ве, не пре ци зне и да са др же не тач не 
по дат ке. С дру ге стра не, убе дљи во су ге ри ше да су ско ро сви ста нов ни ци 
Сре бре нич ке ен кла ве, на раз не на чи не, у ју лу 1995. на пу сти ли ње ну те-
ри то ри ју и пре се ли ли се у Ту злу и око ли ну. На жа лост, ни су иза шли са мо 
они ко ји су то ком бор би за Сре бре ни цу и то ком про бо ја из ги ну ли. А њих је 
нај ви ше ме ђу гу би ци ма, што ипак не зна чи да ни је би ло по је ди нач них уби-
ста ва, а мо гу ће и груп них. Ме ђу тим, ана ли за са др жа на у прет ход ној књи-
зи, „Сре бре ни ца – ге но цид над исти ном,“ и ова, по ка зу ју ван сум ње да ни је 
по гу бље но „ви ше од 7.000 вој но спо соб них му шка ра ца Сре бре ни це“, ка ко 
се у оп ту жни ца ма за сту па. Са вој ног ста но ви шта, по ги ну ли то ком бор би за 
Сре бре ни цу и то ком про бо ја 28. ди ви зи је А РБиХ су ле ги тим не жр тве. По-
јам „ле ги тим на жр тва“ је прав но при ме рен, ма да је сам по се би не е ти чан. 
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Али рат је не ле ги тим но сред ство по ли ти ке. Рат не за по чи њу вој ни ци. То је 
„спорт“ по ли ти ча ра.

А шта ре ћи у ве зи за Из ве штај Ко ми си је вла де Ре пу бли ке Срп ске 
2004. го ди не, а да се оста не у гра ни ца ма при стој но сти и ра зум ног за кљу-
чи ва ња? Из ве штај је пун кон тро вер зи. Пр во, Ко ми си ја вла де РС ни је би ла 
у мо гућ но сти, ни фи зич ки ни мен тал но, да у за да том ро ку од шест ме се ци, 
утвр ди чи ње ни це у ве зи са до га ђа ји ма ве за ним за Сре бре ни цу. Тај рок ни је 
био ре а лан. Оба вља ње слич ног за дат ка ни је по шло за ру ком Три бу на лу за 
де вет го ди на пре то га. Ту жи ла штво Три бу на ла од у ста ло је од не по сред них 
да љих ис тра жи ва ња на те ре ну 2001. го ди не, ка да је по ву кло сво ју фо рен-
зич ку еки пу са под руч ја Сре бре ни це. Ко ми си ја Вла де РС у свом Из ве шта ју 
са ма кон ста ту је да је тек по треб на на кнад на, це ло ви та на уч на ва ло ри за ци ја 
пред ме та ко јим се Ко ми си ја ба ви ла. Ти ме Ко ми си ја им пли цит но при зна је 
да њен Из ве штај ни је са ста вљен на ба зи чи ње ни ца и на уч них ис тра жи ва-
ња. Као што смо по ка за ли, он је за пра во на пи сан на ба зи по да та ка пре у зе-
тих од Ту жи ла штва Ха шког три бу на ла. То зна чи, пре све га, из оп ту жни це 
и пре су де у пред ме ту Кр стић, да кле осла ња се не на не за ви сно при ба вље не 
и ис тра же не чи ње ни це не го на ма те ри јал јед ног кон тро верз ног ad hoc су да. 
Под ра зу ме ва се да та кав Из ве штај не за до во ља ва стро ге кри те ри ју ме на-
уч ног ис тра жи ва ња и при хва ће не на уч не прин ци пе. То, у осно ви, зна чи да 
Из ве штај ни је са ста вљен на осно ву по у зда но утвр ђе них чи ње ни ца, и да је 
ра зум но сум ња ти у ње го ву су штин ску тач ност. Са др жи на уч но не про ве ре-
не по дат ке, јер ми мо при стра сних из во ра ко је ци ти ра Ко ми си ја ни је на ве ла 
ни је дан дру ги до ку мент или из ја ву на осно ву ко јих за сни ва сво ју ана ли зу 
и Из ве штај.

Циљ раз ма тра ња био је при ка зи ва ње чи ње ни ца, до ку ме на та и струч-
них оце на и за кљу ча ка у ве зи са до га ђа ји ма ко ји су у ју лу 1995. кул ми-
ни ра ли па дом ен кла ве Сре бре ни ца. На осно ву из ло же них чи ње ни ца и за-
кљу ча ка, на уч на, струч на, ин те лек ту ал на и по ли тич ка јав ност ће зна ти да 
пре по зна шта је исти на, а шта не.



O АУТО РУ

Рат ко П. Шкр бић ро ђен је 1950. го ди не, као осмо де те, од оца Пе тра 
и мај ке Ђур ђи је. Основ ну шко лу је за вр шио у род ном се лу Хот ков ци, и у 
се лу Оџак код Гла мо ча где је би ла и Ме сна кан це ла ри ја и Зад ња по шта. Био 
је од ли чан уче ник. На кон за вр шет ка основ не шко ле за вр шио је гим на зи ју у 
Гла мо чу, по што су оста ли без успе ха сви по ку ша ји да упи ше сред њу струч-
ну шко лу, да би се што пре за по слио или упи сао Вој ну ва зду хо плов ну гим-
на зи ју у Мо ста ру и на ста вио шко ло ва ње у Ва зду хо плов ној вој ној ака де-
ми ји и по стао пи лот. Због пре ве ли ког си ро ма штва у по ро ди ци и пре ра ног 
гу бит ка оца, ко ји је пре ми нуо 1953, го ди не и ко јег Рат ко ни је ни упам тио, 
гим на зи ју је за вр шио као вој ни сти пен ди ста. На кон за вр шет ка гим на зи-
је, шко ло ва ње је на ста вио у Вој ној ака де ми ји коп не не вој ске у Бе о гра ду 
и Кру шев цу. Вој ну ака де ми ју, смер Атом ско-би о ло шко-хе миј ска од бра на 
(АБ ХО) за вр шио је 1973. го ди не.

Про фе си о нал ну вој ну ка ри је ру је за по чео, као сви мла ди офи ци ри, у 
тру пи на по чет нич ким ко ман дир ским ду жно сти ма у во ду и че ти АБ ХО, 
као ко ман дир. На кон то га пре ме штен је у Школ ски цен тар АБ ХО у Кру-
шев цу и по ста вљен на ду жност на став ни ка у Ка те дри так ти ке АБ ХО. Пре-
да вао је Вој ну ме те о ро ло ги ју у свим шко ла ма АБ ХО и Так ти ку АБ ХО у 
Вој ној ака де ми ји и Шко ли ре зер вних офи ци ра до 1984. го ди не.

Го ди не 1984. пре ме штен је у Вој но-тех нич ки ин сти тут КоВ, по гон ла-
бо ра то ри ја у Мо ста ру и по ста вљен за По моћ ни ка На чел ни ка ин сти ту та, а 
ка сни је и за за ступ ни ка на чел ни ка. Са ко ле га ма и са рад ни ци ма у ин сти-
ту ту је ра дио на про јек ти ма тех нич ке и ме ди цин ске за шти те љу ди и ма-
те ри јал них сред ста ва од по сле ди ца оруж ја за ма сов но уни шта ва ње или од 
ну кле ар ног, хе миј ског и би о ло шког оруж ја. Ов де је сте као но ва са зна ња и 
ис ку ства у ра ду на на уч но-ис тра жи вач ким про јек ти ма и по сло ви ма и, на 
нај бо љи на чин, схва тио ве зу те о ри је и прак се, по го то во у сво јој про фе си ји 
и стру ци. У ин сти ту ту је остао до 1992. го ди не, ка да је ин сти тут са ком-
плет ном струч ном до ку мен та ци јом, по го ни ма и ла бо ра то риј ском опре мом 
из ву чен у Ср би ју, због све ве ћег за о штра ва ња по ли тич ке си ту а ци је у БиХ 
на на ци о нал ној осно ви и гра ђан ског ра та ко ји је био на по мо лу.

На ста вио је уса вр ша ва ње у сво јој про фе си ји. Го ди не 1988/89. за вр шио 
је Ко манд но штаб ну шко лу так ти ке у 40. кла си те шко ле, као нај бо љи слу-
ша лац, пр ви у ран гу, за шта је и на гра ђен, а 1990/91. го ди ну за вр ша ва и 
Шко лу оп ште на род не од бра не – Рат ну шко лу, нај ви шу вој ну шко лу у ЈНА.
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Осим на ве де них ду жно сти оба вљао је и ду жно сти из сво је про фе си је 
у опе ра тив ним ко ман да ма (Кор пу си ма), у опе ра тив ним и ор га ни ма ка дров-
ске слу жбе у Ге не рал шта бу. За вре ме гра ђан ског ра та у БиХ оба вљао је 
ду жно сти на чел ни ка шта ба у ла кој пе ша диј ској бри га ди и ко ман дан та пе-
ша диј ске бри га де у Вој сци Ре пу бли ке Срп ске.

По след њих пет го ди на ак тив не вој не слу жбе оба вљао је ду жност Ру-
ко во ди о ца гру пе на став ни ка за ко манд но-штаб но уса вр ша ва ње, на Ка те дри 
стра те ги је Шко ле на ци о нал не од бра не у Вој ној ака де ми ји Вој ске Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је, за тим Ср би је и Цр не Го ре и нај зад Ср би је, у зва њу 
до цен та. Пре да вао је пред ме те „Вој на стра те ги ја“ и „Ра то вод ство“ на свим 
по сле ди плом ским уса вр ша ва њи ма у Вој ној ака де ми ји. Мо же се за кљу чи ти 
да се ра ди о бо га тој и ра зно вр сној вој нич кој ка ри је ри.

Пен зи о ни сан је у чи ну пу ков ни ка са 41,5 го ди на пен зиј ског ста жа.
До са да је об ја вио на уч ни чла нак „Ана ли за ста нов ни штва Сре бре ни-

це пре, у то ку и по сле опе ра ци је Вој ске Ре пу бли ке Срп ске „Кри ва ја-95“. Рад 
је об ја вљен у „Збор ни ку ра до ва“ са на уч не кон фе рен ци је одр жа не у Ру ској 
ака де ми ји на у ка у Мо скви, апри ла ме се ца 2009. го ди не по све ће не Ха шком 
три бу на лу и фе но ме ну Сре бре ни ца и у „Збор ни ку ра до ва“ по све ће ном ис-
том ску пу не вла ди не ор га ни за ци је „Исто риј ски про је кат Сре бре ни ца“.

Го ди не 2011. об ја вио је књи гу „Сре бре ни ца – ге но цид над исти ном“ у 
из да њу из да вач ке ку ће „Свет књи ге,“ Бе о град.

За по тре бе од бра не ге не ра ла То ли ми ра, у свој ству Вој ног ве шта ка из-
ра дио је два екс перт ска из ве шта ја: „Кре та ње ста нов ни ка Сре бре ни це“ и 
„Сре бре ни ца и Же па“.

Овом књи гом се упот пу њу је ис тра жи ва ње до га ђа ја у и око Сре бре ни-
це у ју лу 1995. го ди не, са на по ме ном да ис тра жи ва ња ни су за вр ше на и да 
их тре ба на ста ви ти.
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Књи га под на сло вом „Сре бре нич ка под ва ла“ је дру га књи га ауто ра 
Рат ка Шкр би ћа о Сре бре ни ци, ко ја са др жи на ста вак ис тра жи ва ња из не тих 
у прет ход ној књи зи „Сре бре ни ца – ге но цид над исти ном“ у из да њу „Свет 
књи ге“ (Бе о град, 2011). Обе књи ге од но се се на је дан ма њи вој ни су коб око 
Сре бре ни це у гра ђан ском ра ту у Бо сни и Хер це го ви ни у ју лу и ав гу сту 
1995. го ди не, у ко ме су де ло ви Дрин ског кор пу са Вој ске Ре пу бли ке Срп-
ске (ВРС) по ра зи ли 28. ди ви зи ју Ар ми је Ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не 
(А РБиХ) у опе ра ци ји „Кри ва ја-95“. Иако огра ни чен по про сто ру, вре ме ну 
и уче сни ци ма, овај до га ђај је, пу тем рат не про па ган де бо сан ских Му сли-
ма на, из нет по си сте му „ма ла пле ва на ве ли ки ве тар“ у ор би ту за пад них, а 
за тим и свет ских ме ди ја, и пре ста вљен као „ет нич ко чи шће ње“, „ма са кр у 
Сре бре ни ци“, „ге но цид“ над Му сли ма ни ма Сре бре ни це, у ко ме је на вод но 
по гу бље но 7.000–8.000 рат них за ро бље ни ка и ци ви ла.

Ис тра жи ва ња ко је про вео Р. Шкр бић, и при ка зао као ве штак у два 
екс перт ска из ве шта ја пред пре тре сним Ве ћем Ме ђу на род ног три бу на ла за 
бив шу Ју го сла ви ју у Ха гу, го во ре су прот но. Уме сто „ге но ци да“ над Му сли-
ма ни ма Сре бре ни це до го дио се сво је вр сни ге но цид над исти ном о Сре бре-
ни ци и ве ли ка под ва ла све ту, људ ској са ве сти, прав ди, ча сти, па чак и здра-
вом ра зу му. Сва про ве де на ис тра жи ва ња ве за на су за утвр ђи ва ње људ ских 
гу би та ка и то са мо на му сли ман ској а не и срп ској стра ни. А због зах те ва 
не при стра сно сти, ис кљу чи во на осно ву му сли ман ских а не срп ских до ку-
ме на та, као и на осно ву до ку ме на та ме ђу на род них ор га ни за ци ја и сна га ко-
је су у том пе ри о ду бо ра ви ле у Сре бре ни ци и око ли ни, са или без ман да та 
УН, и на осно ву ре ле вант них до ку ме на та у спи си ма пред ме ти ма ве шта че-
ња као и увр ште них у до ка зне пред ме те Ве ћа.

Пр ва књи га Р. Шкр бић, узе та као „Пр ви из ве штај“ ве шта ка, од но си се 
на кре та ња жи вих ста нов ни ка Сре бре ни це пре и по сле опе ра ци је ВРС у ко-
јој је на јед но ста ван на чин, до ка за но да се му сли ман ске жр тве Сре бре ни це 
ни ка ко не мо гу ис ка за ти у хи ља да ма, већ са мо у сто ти на ма, чи ме аутор не 
оспо ра ва да је би ло по је ди нач них слу ча је ва кр ше ња ме ђу на род ног ху ма-
ни тар ног и рат ног пра ва од срп ске стра не, као и по је ди нач них зло чи на над 
Му сли ма ни ма. 

Дру га књи га, ко ја је ов де пред чи та о ци ма, на ста ла је на осно ву „Дру-
гог из ве шта ја“ ве шта ка у јед ном од пред ме та, пред Ха шким три бу на лом 
2012. го ди не. Од но си се на пра ће ње по да та ка на ве де них у до ку мен та ци ји 
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Ве ћа о бро ју за ро бље них вој ни ка 28. ди ви зи је А РБиХ  то ком ње ног про бо ја 
из Сре бре ни це ка Ту зли, „из ко ло не“, и „из дво је них“ из ма се ста нов ни штва 
за ева ку а ци ју из По то ча ра, а ко ји су на вод но сви пре ве же ни на стра ти шта и 
по гу бље ни (стре ља ни) до за вр шет ка бор би. На осно ву на ве де не ре ле вант-
не до ку мен та ци је Ве ћа, ис па ло је да има 520 ви ше пре ве зе них вој ни ка на 
стра ти шта (4.940–5.340) од за ро бље них вој ни ка (4.420–4.820), и 450–1.002 
ви ше по гу бље них (5.390–6.324) не го до ве зе них, што је не мо гу ће. Ме ђу тим 
све број ке, за око 1000 љу ди, ни су на ми ри ле пла си ра ну гла си ну у свет ским 
ме ди ји ма о по гу бље њу „ви ше од 7.000“ љу ди. При том, иако ту жи ла штво 
на во ди раз два ја ње вој ске од ци вил ног ста нов ни штва, оно про би ја ње вој ске 
из обру ча ко ја тр пи гу бит ке, у том слу ча ју са свим ле ги тим не, тре ти ра као 
„ко ло ну“ ко ја мар шу је од Сре бре ни це ка Ту зли, на ра сто ја њу око 60 км.    

По ред на ве де ног, аутор је у овој књи зи рас крин као и ар гу мен то вао 
мо ти ве ове „на ру че не исти не“ ко ју је при хва ти ло вођ ство бо сан ских Му-
сли ма на да се по ли ти за ци јом „кон цеп та ге но ци да“ ство ри „но ва ме ђу на-
род на нор ма“ и под ви дом „ху ма ни тар не ин тер вен ци је“ омо гу ћи вој на ин-
тер вен ци ја САД и НА ТО пак та у Бо сни и Хер це го ви ни, а ко ја је иза то га 
усле ди ла и у Ср би ји на Ко со ву и Ме то хи ји, Ира ку и Ли би ји, на шта су, 
као на по знат обра зац им пе ри јал них ин тер вен ци ја САД, ука за ли Едвард 
С. Хер ман и Деј вид Пи тер сон у сво јој књи зи „По ли ти ка ге но ци да“ (2010).

Иако је „Дру ги из ве штај“ ве шта ка Р. Шкр би ћа, ов де глав ни део књи-
ге, пре тре сно Ве ће Ха шког три бу на ла без рас пра ве при хва ти ло као до-
ка зни пред мет од бра не, аутор ове књи ге из нео је и вид но не за до вољ ство, 
за што та ко ни је и „Пр ви из ве штај“ при хва ћен, већ је од би јен, иако са из-
дво је ним ми шље њем jедног су ди је и су прот ним ми шље њем још јед ног су-
ди је. Ис ти чу ћи ин вен тив ност, сми са о ност, јед но став ност, сна гу и пред ност 
ло ги ке ко ја је при ме ње на у са ста вља њу на ла за ве шта ка, а ко ја се за сни ва 
на кре та њу жи вих ста нов ни ка Сре бре ни це пре и по сле рат не опе ра ци је, 
не не ги ра ју ћи и све ва лид не фо рен зич ке на ла зе ко је по се ду је ту жи ла штво, 
аутор скре ће па жњу чи та о ци ма на „пла ће ну прав ду“ у Ха шком три бу на-
лу. Он сто га чи та о ци ма из но си ста во ве ту жи ла штва и свих чла но ва Ве ћа о 
ње го вом „Пр вом из ве шта ју“ ка ко би о све му то ме са ми про су ди ли „не за 
бу дућ ност већ за веч ност, и ка ко исто ри ча ри не би мо гли ме ња ти про шлост 
у слу ча ју Сре бре ни це.“

Бе о град, 3. 10. 2013. го ди не.
др Мир че та Ве мић,

на уч ни са рад ник Ге о граф ског ин сти ту та
„Јо ван Цви јић“ СА НУ

Књи га „Сре бре нич ка под ва ла“ ауто ра Рат ка П. Шкр би ћа на ста ла је 
из по тре бе да се спо зна пра ва и це ло ви та исти на о Сре бре ни ци, што је у 
ин те ре су свих че сти тих љу ди, а пре вас ход но Ср ба и бо сан ских му сли ма на.  
Реч је о још јед ном у ни зу на сто ја ња све ве ћег бро ја срп ских и ино стра них 
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ин те лек ту а ла ца, да се пи та ње ма сов ног стра да ња му сли ман ског ста нов ни-
штва и при пад ни ка вој них сна га, под врг не све стра ној и ис црп ној ана ли зи у 
све тлу но вих по да та ка и свих до ка зних ма те ри ја ла ко ји су на рас по ла га њу.

По ла зе ћи од прет по став ке да још увек ни су про на ђе ни од го во ри на 
број на пи та ња, као и да сва до ку мен та ци ја Ха шког три бу на ла не ће би ти 
пот пу но са чу ва на на кон три де се так го ди на и до ступ на исто ри ча ри ма, ау-
тор је од лу чан да са чу ва исти ну о овом исто риј ском до га ђа ју. Он на сто ји да 
ис тра жи ору жа ни су коб на под руч ју Сре бре ни це и Же пе, има ју ћи у ви ду 
су прот ста вље не и не по мир љи ве по ли тич ке ин те ре се ко ји су иза зва ли гра-
ђан ски рат у БиХ. У овој књи зи до га ђа ји су ана ли зи ра ни са вој ног ста но ви-
шта, а да би из бе гао по ре ђе ње и су бјек тив но за кљу чи ва ње то ком ис тра жи-
ва ња људ ских гу би та ка аутор не ко ри сти срп ске из во ре по да та ка и на сто ји 
да ис кљу чи емо ци је. 

У том кон тек сту ус пео је да при ка же стра те гиј ску, опе ра тив ну и так-
тич ку ре ал ност ору жа ног су ко ба на под руч ју Сре бре ни це и Же пе од њи хо-
вог про гла ше ња за шти ће ним зо на ма од стра не Са ве та без бед но сти Ује ди-
ње них на ци ја до окон ча ња су ко ба. Циљ је био да про ве ри тач ност по да та ка 
о бро ју за ро бље них и по гу бље них бо ра ца 28. Ди ви зи је Ар ми је Ре пу бли ке 
Бо сне и Хер це го ви не, ко је Ту жи ла штво за сту па у оп ту жни ца ма, као и да ли 
је би ло огра ни че ња у до ста вља њу ху ма ни тар не по мо ћи ста нов ни штву Сре-
бре ни це и Же пе и ло ги стич ке по др шке УН ПРО ФОР-у.   Та ко ђе циљ је био 
да утвр ди ка ко је и на осно ву ко јих до ку ме на та са ста вљен Из ве штај Ко ми-
си је Вла де Ре пу бли ке Срп ске о до га ђа ји ма на под руч ју Сре бре ни це од 10. 
до 19. ју ла 1995. го ди не, као и да упо ре ђи ва њем са до ку мен ти ма ко ји су му 
би ли до ступ ни утвр ди  тач ност и на уч ну објек тив ност по ме ну тог Из ве шта-
ја. Дру гим ре чи ма, аутор про ве ра ва ре зул та те у ве зи са бро јем за ро бље них 
и по гу бље них бо ра ца 28. Ди ви зи је, ко је Ту жи ла штво Ха шког три бу на ла  
за сту па у оп ту жни ца ма на осно ву фо рен зич ких на ла за ис тра жи те ља, вој-
них и дру гих екс пе ра та.

Очи глед но, на ме ра ни је да оспо ра ва и не ги ра по дат ке ко је за сту па Ту-
жи ла штво, али ни да их по твр ди и по др жи, већ јед но став но да их те сти ра 
и до при не се бо љем са гле да ва њу вој ног кон тек ста бор бе них и дру гих опе-
ра ци ја ко је су се од ви ја ле на те ри то ри ји Сре бре ни це у ју лу и ав гу сту 1995. 
го ди не, под се ћа ју ћи чи та о ца да је по де фи ни ци ји исти на уста но вље на чи-
ње ни ца ма. Ак ту ел но ис тра жи ва ње аутор је оба вио пот пу но са мо стал но, 
на сто је ћи да све до га ђа је при ка же аде кват но и тач но, а чи ње ни це о вој ним, 
бор бе ним и дру гим опе ра ци ја ма стра на у су ко бу про из и ла зе из обим не до-
ку мен та ци је и ана ли зе рат них до ку ме на та. По сма тра но, у це ли ни, до ма ћој 
и ино стра ној јав но сти по ну ђе но је из у зет но ко ри сно шти во. о фе но ме ну и 
про це си ма ко ји су трај но обе ле жи ли но ви ју исто ри ју пост ју го сло вен ског  
про сто ра.

Бе о град, ок то бар 2013. го ди не
Проф. др Сло бо дан Не шко вић,

ака де мик  СКА ИН



SUMMARY

The author, Ratko Škrbić, is a professional military offi cer who served 
in the Yugoslav National Army for over thirty years and in the Army of the 
Republic of Srpska during the war in Bosnia and Herzegovina in the 1990s. He 
was a lecturer in military tactics at the Yugoslav and later Serbian army War 
College and retired with the rank of colonel.

The Fraud of Srebrenica is a military analysis of the events that began to 
unfold in the region of Srebrenica, Eastern Bosnia, in 1992 and culminated in 
the Serbian takeover of the UN protected enclaves of Srebrenica and Žepa in 
July of 1995. There are several interrelated foci in this book: the reasons for the 
Serbian operation against the enclaves of Srebrenica and Žepa in July of 1995, the 
progress of the operations from a military perspective, demographic movement 
of the population of the enclaves in relation to allegations of mass killing in July 
of 1995 of Muslim residents by Serbian forces, failure by the UN to enforce 
the demilitarization agreement reached in 1993 as a contributing factor to the 
military operation, and the soundness of allegations that Serbian forces provoked 
a humanitarian crisis within the enclaves by interdicting the normal fl ow of 
supplies for civilian use.

Of particular interest is the analysis of ICTY Prosecution data on enclave 
casualties which lies at the basis of the allegation that Serbian forces executed 
“8,000 men and boys” in Srebrenica, thus committing the crime of genocide. 

Author Škrbić was a defense expert witness in the Tolimir and Miletić 
cases before the Hague Tribunal and thus had privileged access to a huge number 
of relevant documents upon which the Prosecution’s allegations are based. 
The analysis in The Hoax of Srebrenica is based exclusively on Prosecution 
evidence and constitutes a new and persuasive professional interpretation of the 
Prosecution’s own data which presents a picture of the relevant events which 
differs fundamentally from the analysis of Prosecution’s main military expert 
witness, Richard Butler.

The fi nal chapter is a detailed critique of the 2004. Report on Srebrenica 
by a commission of the then-government of the Republic of Srpska where a 
number of admissions were made which follow the ICTY offi cial version of 
events. The author shows that the Commission’s Report should be set aside 
because it was composed under the duress of the High Representative in Bosnia 
at the time, Jeremy Ashdown, did not have adequate time or resources to conduct 
an independent inquiry, and is marked by numerous fl aws refl ecting a non-
professional and politically driven approach.
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