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ПРЕДГОВОР ИЗДАВАЧА

Студија пуковника Ратка Шкрбића о Сребреници у рату деведесетих
година је књига која је недостаја ла. Сребреница је проу чавана из ра зних
углова, политичког, историјског, моралног, психолошког, ју ристичког, чак
и анегдоталног, али на професиона лан начин са војног становишта – не.
Можемо одмах потврдити на кога се односи ова последња, за специја листе
нима ло дискретна алузија – на заставника (war rant ofﬁcer) Ричарда Батлера, дугогодишњег војног вештака Тужилаштва Хашког трибуна ла. Више
од десет година Батлер убира сталну плату (retainer, како се за овакав радни однос у Америци каже) и седи на располагању испод црвеног фењера
у излогу тог правосудног бордела, чекајући да га позову да ажу рира свој
стандардни Извештај и опет посведочи у неком од сребреничких предмета.
Студија врсног професионалца и војног педагога, пуковника Шкрбића, је све што би Батлеров тенденциозан „експертски“ приказ, да је савесно
обрађен, требао да буде али – није. Као вештак у два предмета пред Хашким трибуна лом, Шкрбић је стекао увид у огромну количину докумената
и података, међу којима су многи поверљиве природе. То је послужило као
неприкосновена грађа на којој се темеље тезе изнете у овој књизи. „Неприкосновена“ би треба ло да буде барем са становишта поборника Хашког
трибуна ла и сребреничког култа у Сарајеву и свету, и у томе се састоји tour
de force ове изузетне студије. Закључци које аутор излаже темеље се искљу чиво на дока зном материја лу, условно речено, „супротне стране“, који
предлаже и користи хашко Тужилаштво а судска већа су прихватила као
ва лидне дока зе и уградила у своје пресуде. Српских извора код Шкрбића
уопште нема. То његове тезе априори штити од приговора да су пристрасне
или непоуздане.
Пуковник Шкрбић је ана литички беспрекорно обавио два капитална
посла. Разматрајући само податке које користи Тужилаштво МКТБЈ, а које су већа тог суда у пресудама оценила као веродостојне, он прати демографску слику „сребреничког геноцида“ и дола зи до врло интересантних
закљу чака. Затим, ослањајући се искљу чиво на документацију из истих извора, разматра позадину и динамику сребреничких догађаја у јулу 1995. и
склапа свеобу хватну слику која дијаметрално одудара од Батлерове. Проу чавањем извора који су били једнако доступни Батлеру, аутор предлаже
ра зумно алтернативно тумачење истог феномена, али то чини на профе-
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сиона лан и софистициран начин који је хашком вештаку Батлеру, како се
пока за ло, недоступан.
Подробна ана лиза злокобног Извештаја Комисије Владе Републике
Српске, изнуђеног претњама и уценама Високог представника Ешдауна,
али опортунистички усвојеног и помпезно најављеног од стране тадашњег
председника Републике Српске, Драгана Чавића, посебно је значајан и занимљив део ове књиге. Аутор на потпуно задовољавајући начин пока зује
не само да је Комисија радила по директиви, него и то да резултат њеног
дилетантског (али по Републику Српску деструктивног) рада не може да
издржи најелементарнију критику. За творце и „бранитеље“ тог Извештаја најубитачнија је чињеница да су њихови олако и неодговорно усвојени
закључци неосновани не само у светлу данашњих са знања о Сребреници,
него да нису били утемељени ни када су писани 2004. године. Аутор оправдано апелује на Владу Републике Српске да формира нову комисију да овај
непоправљиво штетан докуменат преиспита и да га, у име народа који Извештај од 2004. неоправдано оптужује и брука, стави ван снаге.
Су чељавање мишљења у вези са Сребреницом неће престати са објављивањем ове књиге, али ће се после читања ана лизе пуковника Шкрбића многи важни аспекти проблема морати сагледати из сасвим новог угла.
Ако треба да предложимо један сумаран закљу чак, он би гласио овако. Нера зумно инсистирање на геноциду и 7.000 или 8.000 погубљених жртава
у овој контроверзи је катастрофална грешка муслиманске стране, која ће
имати да лекосежне негативне последице. Без обзира на местимичне отпоре, српска страна би реалну слику сигурно прихватила. Да је муслиманско
руководство било довољно мудро да покаже спремност да се кроз дија лог и
објективно истраживање заједнички сагледају сви елементи овог комплексног питања и одреди степен одговорности фактора са обе стране, данас у
БиХ клима би била много погоднија за сарадњу и решавање општих проблема на добробит следбеника и исламске и православне вере. Као стварни
догађај, Сребреница не искаче претерано из уобичајене матрице балканске
свирепости, осветољубивости и перфидности. Али у фиктивним оквирима
наметнутог наратива, који има прецизно замишљен политички задатак али
врло ма ло додирних тачака са стварношћу, Сребреница је подигла кобну
баријеру нормалној комуникацији међу припадницима истог народа које
много више спаја него што дели. Још горе, као потенцијално реваншистички симбол може се чак претворити у нови повод за патњу и крвопролиће.
Зато је сваки радика лан допринос истини, као ова књига пуковника
Ратка Шкрбића, уједно племенити допринос учвршћивању мира и добрих
односа међу суседима.
Стефан Каргановић
Историјски пројекат Сребреница

УВОД

Ујдурма1, уместо подва ла, био би препознатљивији израз у говорном
подручју мога краја, али и Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе и других балканских зема ља. Не зато што ујдурма заиста значи подва лу, вешту
смица лицу и слично, већ зато што појам ујдурма у себи садржи намеру
– покварену, смрдљиву, злу подва лу – да би се некоме другом нанела штета, дугорочна и непоправљива. Али због тога што је реч страног порекла
нисам је могао ставити у наслов књиге. Не би било коректно наслов књиге
објашњавати у фусноти.
Познато је да је пред Међународним кривичним судом за бившу Југославију (у да љем тексту МКСЈ) до сада завршено неколико судских предмета који су у вези са догађајима у и око Сребренице и Жепе у јулу и августу 1995. године. Познат је и њихов исход. Продукт тог са знања је питање
„Која подручја интересовања и догађаји везани за Сребреницу нису довољно истражени и познати и шта је то што би се могло предочити као нове
чињенице?“. Расположива са знања су из до сада завршених суђења у више
предмета. Донето је више пресуда припадницима Војске Републике Српске
(у да љем тексту ВРС) и полиције Републике Српске, којима су они осуђени
на вишедеценијске затворске ка зне за ратни злочин. У Хашком трибуна лу
усвојена је теза да су српске војне и полицијске снаге у Сребреници извршиле ратни злочин, укљу чујући и геноцид.
Подручје које ћу истраживати је комплексно. Наставићу истраживање које нисам довршио у књизи „Сребреница – геноцид над истином“ (Београд, 2011). Истраживаћу оружани сукоб ограничен по простору, времену
и учесницима, али смештен у димензије грађанског рата у Босни и Херцеговини, због чега га није могуће истраживати неконзистентно – одвојено од
целине, као што су, углавном, радили војни експерти тужилаштва. Њихов
приступ је био у функцији потврђивања тезе да је у Босни и Хецеговини
(у да љем тексту БиХ) постоја ла једна агресорска страна – српска, која је
има ла своју организовану војску и једна која је жртва те агресије – муслиманска, чија војска и њена дејства нису прика зивани.
Као и у претходној књизи, и у овој сам дефинисао одређена ограничења, којих ћу се придржавати током истраживања.
1
Ујдурма (тур. ујдурма, удешавање, подударање) вешто удешена ствар, смица лица,
подва ла. М.Вујаклија, Лексикон страних речи.
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Пре свега обавезао сам се да, колико год је то могуће, избегнем политичку димензију догађаја у и око Сребренице и Жепе. Знао сам да то није
нима ло лако, јер супротстављени и непомирљиви политички интереси су и
иза зва ли грађански рат у БиХ. Осим тога, у рату политика и оружана борба
до те мере су интегрисани да представљају јединствену целину, изражену
у „интегрисаној стратегији“, која подра зумева усаглашавање политичких
циљева и војног фактора, жеља и могућности и генералштабне карте и планова владе. Једном речју претварање политичких циљева у војне задатке,
на чему је тужилаштво Хашког трибуна ла нарочито инсистира ло само када је у питању српска страна.
Обавезао сам се, такође, да све догађаје које будем обу хватио истраживањем ана лизирам и тумачим са војног становишта и да их сместим у
војнодоктринарне оквире.
С обзиром да ће једно од подручја истраживања бити људски губици,
обавезао сам се да, током ана лизе губитака, не користим српске изворе података, ни оне који су блиски српским, иако је самонаметнуто ограничење
такве природе формално непотребно, па би се чак могло разматрати и као
научно некоректно. Такође сам се обавезао да нећу истраживати губитке
на српској страни, да бих избегао поређење и евентуално субјективно закљу чивање. То би превасходно требао бити задатак српских тужилаштава
и предмет њихових оптужница. Али, нажа лост, није.
На крају, обавезао сам се да учиним све што је у мојој моћи да искљу чим емоције и да учиним посебан напор да ме истраживање не води ка
„пожељним“ резултатима. Другим речима, обавезао сам се да резултати
овога истраживања буду тачни и у складу са чињеницама и стварношћу у
релевантном периоду.
Посебно сам се обавезао да не ана лизирам рад судских Већа, осим у
нужној мери, тамо где су одлуке Већа биле или контрадикторне или у супротности са Правилима Трибуна ла.
Циљ овога истраживања је: прво, да прикажем стратегијску, оперативну и тактичку реалност оружаног сукоба у и око Сребренице и Жепе
од њиховог проглашења заштићеним зонама (у да љем тексту ЗЗ) од стране
Савета безбедности Уједињених нација (у да љем тексту СБ УН) до окончања тог сукоба; друго, да проверим да ли су подаци о броју заробљених и
погубљених бораца 28. дивизије Армије Републике Босне и Херцеговине (у
да љем тексту А РБиХ), које Тужилаштво заступа у оптужницама, тачни;
треће, да на основу доступних докумената проверим да ли је било ограничавања доту ра хуманитарне помоћи становништву Сребренице и Жепе и
да ли је било ограничавања логистичке подршке УНПРОФОР-у, а ако је било да истражим разлоге због чега; четврто, да утврдим како је и на основу
којих докумената састављен „Извештај Комисије Владе Републике Српске
о догађајима у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године“, те да, упоређивањем са документима који су мени били доступни о тим догађајима,
утврдим тачност и научну објективност поменутог Извештаја. Другим ре-
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чима, циљ је да тестирам резултате у вези са бројем заробљених и погубљених бораца 28. дивизије које Тужилаштво Хашког трибуна ла заступа
у оптужницама на основу форензичких на ла за (прона лажење и ексхумације масовних примарних и секундарних гробница, утврђивање времена,
узрока и начина смрти, идентификације познатим методама, укљу чујући и
ДНК ана лизе) истражитеља, војних и других експерата Тужилаштва. Није, дакле, циљ да оспоравам и негирам податке које заступа Тужилаштво.
Није ни да их потврдим и подржим. Једноставно, да их тестирам. Пето, да
допринесем бољем сагледавању војног контекста борбених и других операција које су се у релевантном периоду одвија ле, и шесто, да покушам да,
на основу чињеница, објективно утврдим истину о догађајима у и око Сребренице у јулу и августу 1995. године. Без намере да вређам интелигенцију
и знање чита лаца, подсећам да је, по дефиницији, истина – установљена
чињеница.
Такође истичем да тестирање резултата истраживања и ана лизе добијених једном методом није могуће том истом методом. То је могуће само
неком другом методом. Стога сам се, у књизи „Сребреница – геноцид над
истином“ одлу чио за методу „Праћење кретања живих становника Сребренице пре и после операције ВРС Криваја-95“, а у овој „праћење кретања
заробљених војника 28. дивизије А РБиХ“. Пратио сам, дакле пробој 28.
дивизије А РБиХ из Сребренице ка Тузли и евакуацију цивила из Поточара у Тузлу и околину. Тако је, на основу броја становника Сребренице пре
операције ВРС и броја тих становника после операције ВРС, могуће утврдити разлику и на тај начин са знати колико становника недостаје после
операције у односу на број колико их је било пре операције ВРС. Такође, на
основу броја бораца 28. дивизије А РБиХ када су почеле борбе за Сребреницу (ула зна информација) и броја бораца након ослобађања (заузимања)
Сребренице, односно након завршетка тих борби (изла зна информација),
могуће је утврдити разлику између ула зне и изла зне информације, односно
војне губитке током тих борби. Истовремено, на основу те разлике могуће
је утврдити недостаје ли „више од 7.000“ становника колико Тужилац тврди да је погубљено војноспособних мушкараца Сребренице.
Као парадигма за ово истраживање послужиле су ми и коришћене су
оптужнице и документа из списа предмета ИT-05-88-ПT (у да љем тексту
Поповић и оста ли) и ИT-05-88/2-И (Тужилац против Здравка Толимира, у
да љем тексту Предмет Толимир).
Све што сам са знао, са знао сам читањем докумената из тих предмета и коришћењем података из њих за потребне ана лизе. Ти документи су
као извори података одлукама судских Већа уврштени у спис као дока зни
предмети. Највећи број докумената је са ознаком „П“ – дока зни предмет
тужилаштва, а веома ма ли број њих је са ознаком „Д“ – дока зни предмет
одбране. Извори тих докумената су муслимански локални органи цивилне
власти и органи власти Федерације БиХ (у да љем тексту Ф БиХ), команде
јединица А РБиХ, међународне организације (МКЦК, УНХЦР, Лекари без
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граница), УНПРОФОР (команде из Загреба, Сарајева и Тузле и команда холандског бата љона који је био стациониран у Сребреници), експертски извештаји војних и других експерата Тужилаштва и други. Након прикупљања података и докумената математичким методама сам извршио потребна
израчунавања, а ана лизом ратних докумената утврдио сам чињенице о војним борбеним и другим операцијама обеју страна у сукобу. Резултате и
чињенице стављам јавности на располагање.
Целокупно истраживање обавио сам потпуно самостално без ичије
помоћи и сарадника, па се зато трудим да у највећој мери будем прецизан и
тачан. Јер ја сам човек и могу да погрешим, иако сам се трудио да сва израчунавања и приказ борбених и других догађаја буду тачни.
Бог не може да промени прошлост (историју)2. Историчари могу, али
само по на логу оних који седе у удобним фотељама у својим раскошним
кабинетима и носе одела од 5.000 долара. Стога сам се одлу чио да пишем о
садашњости или у садашњем времену или у времену постсадашњем, не за
будућност већ за вечност, како историчари не би могли мењати прошлост
ни у слу чају Сребренице. Исто тако није посве сигурно да ће сва документација Хашког трибуна ла бити сачувана како би, након тридесетак година,
била доступна историчарима који не раде за оне из удобних фотеља и кабинета и који не би да мењају прошлост него да се озбиљно позабаве историјским истраживањима и да иду путем истине.

2
Р. Еперсон: „Масонерија – завера против хришћанства“, Publius Press, Arizona Republic, САД.

1. КРЕТАЊЕ РАТНИХ ЗАРОБЉЕНИКА

Ово поглавље има сврху да повеже садржај моје претходне књиге
„Сребреница – геноцид над истином“ са овом. Наиме у претходној књизи
предмет истраживања био је праћење кретања становника Сребренице пре,
у току и после операције ВРС „Криваја-95“ у јулу 1995. године, тачније од
6.јула те године и ограниченог напада на јединице 28. дивизије А РБиХ.
Узрок тога напада било је борбено деловање 28. дивизије А РБиХ током
целог периода трајања статуса заштићене зоне, који је сребреничка енклава добила Резолуцијама 819 и 834 Савета безбедности Уједињених нација.
Непосредни повод за напад ВРС на 28. дивизију јесте напад јединица те дивизије на село Вишњицу3 26. јуна 1995. године када су у селу затечени само
старији цивили и у селу није било јединица ВРС. Побили су српске цивиле
и у редовном борбеном оперативном извештају Генералштаба А РБиХ (у
да љем тексту ГШ А РБиХ) Другом корпусу А РБиХ (у да љем тексту 2.К
А РБиХ) и 28. дивизији4 известили о томе нападу да су „четници… има ли
губитака међу цивилима“. Тако ГШ А РБиХ охрабрује и бодри своје потчињене јединице да „четнике“ (Србе) треба убијати, независно од тога јесу
ли војници или цивили, истичући пример села Вишњице. Одговор ВРС је
био неизбежан и, са аспекта војне доктрине, изнуђен и неопходан како би се
заштитиле сопствене јединице и становништво, али и територија. Одговор
је био и правно легитиман. Шта се тачно и на који начин дешава ло у том
периоду видећемо нешто касније у Другом поглављу, „Бобена дејства 28.
дивизије А РБиХ“. За сада толико. Циљ је стицање целовите слике о догађајима у и око Сребренице у релевантном периоду.
Овде ћемо претходну ана лизу кретања живих становника Сребренице пре, у току и после операције ВРС употпунити значајним поглављем
које се односи на кретање ратних заробљеника 28. дивизије од напада ВРС
на јединице 28. дивизије, а то је од заузимања Сребренице 11. јула до краја
августа 1995. године. Догађаји у Жепи биће обрађени у Трећем поглављу,
„Жепа“.
3
ГШ А РБиХ „Обавјештајне податке“ бр. 1/825-525 од 27. 06. 1995. доставља 2. К и
28. дивизији.
4
Ibid.
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Шема-1: Кретање ратних заробљеника 28. дивизије А РБиХ

Важна напомена: наредне две шеме и сви бројеви у њима и ван њих
изворно су преписани из: 1.) Исказа о војним догађањима у Сребреници (Ревизија), Операција „Криваја-95“, 1. новембар 2002. године војног

1. КРЕТА ЊЕ РАТНИХ ЗА РОБЉЕНИКА
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експерта тужилаштва5, 2.) Чињенични основ у предмету ИT-05-88-ПT,
24.02.2006. године (у даљем тексту Чињенични основ) и 3.) из оптужнице: Тужилац против Здравка Толимира, предмет ИT-05-88/2-И. Ово су
најважнија документа о броју заробљених, превежених на стратишта и наводно погубљених припадника 28. дивизије А РБиХ које Тужилаштво заступа у оптужницама пред Хашким трибуна лом. У мањој мери коришћена
су и друга документа, али само она у којима је било података о броју заробљених, превежених и наводно погубљених бораца 28. дивизије А РБиХ.
А) ЗАРОБЉАВАЊЕ:
а) Издвојено из Поточара:
1) 3–4 аутобуса x 60 = 180–240
9) 6 аутобуса × 60 = 360 (296, након пребројавања заробљеника 13.07.95,
П.6.3.)
Свега из Поточара: 540–600 (1.000) (Ово се уклапа у сведочење пуковника
Кареманса: 2–3% од 23.000 до 25.000 жена, деце и стараца, колико их је стигло у Поточаре 12. и 13. јула 95 године)6.
б) Из колоне која се пробијала:
2) 5–6 камиона × 100 = 500–600 (>1.000)
3) 1 камион × 100 = 100
4) 2 аутобуса × 60 = 120
5) 1 камион × 100 = 100
6) 1 аутобус × 60 = 60
7) 1 камион × 100 = 100
Свега из колоне која се пробијала: 1.080 (2.080)
Максимално заробљено (горња граница распона бројева): из Поточара а)
и колоне која се пробијала б) и одведено на привремено заточење у Братунац је: а)+б) 600+1.080 = 1.680 (2.080, ако се узме у обзир број 1.000
5
Р. Батлер, Иска за о војним догађањима у Сребреници (Ревизија), Операција „Криваја-95“; 01.11.2002. године, ( у да љем тексту Исказ), број Трибу на ла 03072366.
6
Пу ковник Кареманс, комадант холандског бата љона УНПРОФОР-а, Изјава од
25. 09. 1995. године (стр. 3), број Трибу на ла, 00818008.
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издвојених у Поточарима који Тужилац наводи у оптужници ) лица, под
условом да је у Новој Касаби било 160. А ако је у Новој Касаби било 3.000
заробљеника, онда је укупно заробљено: 3.820 /2), 3) и 4) шема-1/ + 600
/1) и 9) шема-1/ = 4.420 (4.820). Према Извештају базираном на Дебрифингу7 , који је Холандски институт за ратну документацију (НИОД) израдио по налогу Министарства одбране Холандије за потребе холандског
Парламента (у даљем тексту, Дебрифинг), 28. јула 95, укупно је из колоне
заробљено 3.000 мушкараца припадника 28. дивизије А РБиХ. Већ сада
видимо значајно не слагање бројева које заступа Тужилац у оптужницама
и оних које заступа референтна научна установа из области проучавања
ратне документације, НИОД.
Имамо ли у виду чињеницу да су заробљени војници 28. дивизије А
РБиХ прика зани на ливади у селу Сандићима (1.000) на тој ливади били
привремено и да су пребачени у Нову Касабу, онда број заробљеника прика заних у Новој Касаби обу хвата и оне који су прика зани на ливади у Сандићима. То, дакле нису посебне групе заробљеника, па се не могу сабирати
(као например 2.500–3.000+1.000 са ливаде у Сандићима) како би се добио
коначан број заробљених војника 28. дивизије.8
Стога укупни максимални број заробљених војника 28. дивизије
треба умањити за 1.000 и тако, супротно тврдњама Тужиоца у оптужници и војног експерта оптужбе у Исказу, добијамо стварни укупни број
максимално заробљених војника 28. дивизије, који износи 3.420 (3.820)
Б) ПРЕВОЖЕЊА ЗАРОБЉЕНИКА ИЗ БРАТУНЦА у зону 1. Зворничке лаке пешадијске бригаде ( у даљем тексту 1.Злпбр): (Ораховац, Пилица и Петковци)
а) Издвојених из Поточара:
1) 3–4 аутобуса × 60 = 180–240
9) 6 аутобуса × 60 = 360
б) Из колоне која се пробијала:
6) 1 аутобус × 60 = 60
4) 2 аутобуса × 60 = 120
7
Извештај ба зи ран на Дебрифингу, НИОД-а (Холандски институт за ратну документацију), 28. јули 1995. стр 2, дока зни предмет D101/95/19818 (у да љем тексту Дебрифинг).
8
Телеграм-информација Одељења безбедностии 2.К А РБиХ органу безбедности
ГШ А РБиХ од 20.07.1995. године, број Трибу на ла 00950208.
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7) 1 камион × 100 = 100
5) /3/ 1 камион × 100 = 100
8) 6 аутобуса × 60 = 360
8) 5–6 камиона × 100 = 500–600
Свега превежених из Братунца у зону 1.Злпбр: а) + б) = 1.940
Максимално превезено из Братунца у зону 1.Злпбр 1.940 (2.340), ако
је из Нове Касабе одвезено 160 /6) и 7) Шема-1/ и ако је из Поточара издвојено 1.000. А ако је из Нове Касабе превезено 2.500 до 3.000 заробљеника и
из Поточара 1.000, рачунато и из колоне и из Поточара, онда је, према оптужници Тужилаштва и на ла за војног експерта тужилаштва, максимално
превезено у зону 1.Злпбр 4.940 (5.340).
Ако и на овом месту узмемо у обзир горе наведену чињеницу из Телеграма, која се односи на број заробљених војника 28. дивизије који су
привремено боравили на ливади у Сандићима, па затим одатле пребачени
у Нову Касабу, онда је максима лан број превезених заробљеника у зону
1.Злпбр потребно умањити за 1.000. На тај начин добијамо стварни број
превезених који износи 3940 (4.340).
Број заробљених из колоне и издвојених из Поточара морао би бити већи од броја превезених из Братунца на стратишта зато што је, према
тврдњама тужиоца, део заробљеника погубљен на местима заробљавања:
у Братунцу, долини Церске и у складишту у Кравицама, како тврде и војни
експерт и тужилац (Табела 2. колона 6, редови 3, 4, 5 и 6). Међутим, како видимо стање је обрнуто. Имамо већи број превезених из Братунца на
стратишта у зону одговорности зворничке бригаде од броја заробљених из
колоне и издвојених из Поточара. То није логично и ука зује на производњу
података и манипулисање информацијама. У теорији ратне вештине то је
познато под појмом психолошко-пропагандна дејства или дезинформација,
и представља саставни део „психолошких операција“
Кретање заробљеника довршићемо прика зом и ана лизом наводно погубљених војника 28. дивизије.
На Шеми-2. приказан је Преглед заробљавања, заточења и погубљења мушкараца из Сребренице. На први поглед је јасно да експерт Тужилаштва уопште не зна колико је мушкараца погубљено. Он не наводи,
осим у једном слу чају (четири), ни једну бројку јер му то и није познато.
Његова пажња је усмерена на то да подупре наводе Тужиоца да би се цифре
тужиоца на овај начин могле потврдити наводећи непознати број или коришћењем неодређених појмова као неколико камиона, неколико стотина,
стотине, непознато, и сл.
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Шема-2: Преглед заробљавања, заточења и погубљења бораца 28. дивизије А
РБиХ по оптужницама и Исказу*
* Ричард Батлер, Исказ, број Трибу на ла 03072366.
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П---- Параграф
Црна боја: Војни експерт тужилаштва
Плава боја: Тужилац, Чињенични основ у предмету ИT-05-88-ПT,
24. 02.2006. године.
Црвена боја: Тужилац, Оптужница против Здравка Толимира; Предмет
ИT-05-88/2-И.
Погледајмо сада број наводно погубљених мушкараца из Сребренице према
оптужницама тужилаштва из предмета Поповић и остали (ИT-05-88-ПT) и
предмета Толимир (ИT-05-88/2-И).
Ц) ПОГУБЉЕЊА:
(Ц1- Масовна погубљења)
– Долина Церске. . . . . . . . . . . . . . . . 150 (П.91) - - - - - - - - 150 (П.21.3)
– Кравица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000 (П.92) - - - - - - - 1.000 (П.21.4)
– Река Јадар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (П.90) - - - - - - - - 15 (П.21.2)
– Н.Касаба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Нема- - - - - - - - - - 20 (П.21.3.1)
– Ливада-Сандићи . . . . . . . . . . . . . . . . Нема- - - - - - - - - - 15 (П.21.4.1)
– Ораховац (Грбавачка школа) . . . . . . Нема- - - - - - - - - - 100 (П.21.6)
– Рочевићи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Нема- - - - - - - - - - 500 (П.21.8.1)
– Школа Луке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (П.93) - - - - - - - - 25 (П.21.5)
– Школа Ораховац . . . . . . . . . . . . . .1.000 (П.94) - - - - - - - 1.000 (П.21.6)
– Петковци (школа) . . . . . . . . . . . 1.000 (П.95,96) - - - - - - 1.000 (П.21.8)
– Пилица(ВЕ Брањево) . . . . . . . . 1.200 (П.97,98) - - - - - - 1.200 (П.21.11)
– Пилица(Дом културе) . . . . . . . . . . 500 (П.99) - - - - - - - - 500 (П.21.12)
– Козлук. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 (П.100) - - - - - - - 500 (П.21.10)
– Незук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Нема- - - - - - - - - - 10 (П.21.13)
СВЕГА ПОГУБЉЕНО:
– Војни експерт тужилаштва - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Непознато
– Тужилац - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.390 (6.235)
(Ц2 Групна-појединачна погубљења после 19.јула 1995. год.)
– Преживели са ВЕ Брањево - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 (П.21.14)
– Рањеника из болнице у Милићима - - - - - - - - - - - - - - - - - -11 (П.21.15)
– Недалеко од Снагова - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 (П.21.15.1)
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– Погубљења у близини Трнова - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 (П.21.16)
Свега: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
(Ц3 Ситуациона убиства)
– Поточари- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 (П.22.1)
– Братунац - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53 (П.22.2)
– Супермаркет у Кравици - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (П.22.3)
– Школа у Петковцима - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -многе (П.22.4)
Свега ситуациона убиства - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80
СВЕГА ПОГУБЉЕНО (Ц1+Ц2+Ц3)- - - - - - - - - - - - - - 6.342
Након предње анализе имамо следеће податке (све према тврдњама Тужиоца у оптужницама у цитираним предметима и његовог војног експерта):
А) Максимално заробљено бораца 28. дивизије- - - - - - 4.420 (4.820)
Б) Максимално превезених у зону 1.ЗЛпбр - - - - - - - - - 4.940 (5.340)
Ц) Максимално погубљених - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.390 (6.342)
Напомена: Број максимално заробљених (А) и максимално превезених у
зону 1.Злпбр (Б) није умањен за 1.000, сходно горе изнетој чињеници по документу 00950208.
Према подацима АИД-а Тузла (Агенција за истраживање и документацију,
напомена аутора), број Трибунала 01007053, погубљено је:
– Кравица (Складиште), 13. 07. 95.- - - - - - - - - - - - - Неколико стотина
– Тишћа (основна школа) 12–14. 07. 95. - - - - - - - - - - - - - - - 25
– Ораховац (Грбав.шк.), 14. или 15. 07. 95. - - - - - - - - - - - Више стотина
– Петковци (школа,брана), 14. или 15. 07. 95. - - - - - - - - - Више стотина
– Долина Церске 14–21. 07. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Више стотина
– Пилица: 14–16. 07. 95. – у и око школе- - - - - - - - - - - - - Више стотина
– ВЕ Брањево (10.ДОд) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Неколико стотина
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Подаци АИД-а нису коришћени у прорачунима. Као што се види, није ни могуће користити их, јер су изражени у неодређеним бројевима, осим
у једном слу чају. Истакли смо их ради поређења и стицања целовитије слике о мањкавости оптужнице и, у најмању руку, сумњивим дока зима тужилаштва. Могло би се рећи, и непоузданим дока зима.
Коначно, након предње анализе заробљавања, заточења, превожења и погубљења заробљених војника 28. дивизије, без података из
предњег документа АИД Тузла, имамо следећу ситуацију:
1.) Б>А: Број превезених заробљеника из места заточења у Братунцу је већи од броја заробљених који су привремено, након заробљавања, били смештени у Братунцу, што је немогуће. Противи се законима логике, математике и законима здравог разума. Несхватљиво је да
тужилаштво може на овакав начин да саставља оптужнице које очигледно садрже нетачне или, у најмању руку, контрадикторне податке.
Не ради се о малим или незнатним разликама у подацима у вези са
бројевима заробљених, превезених на стратишта и наводно погубљених. Као што се види, број превезених заробљеника (Б) у зону 1.Злпбр
већи је од броја заробљених (А) за 520 (520) особа, а број наводно погубљених (Ц) већи је за 450 (1.002) особа од броја довезених на погубљење (Б). Природно је да ситуација буде обрнута, поготово што тужилац
тврди да су погубљења извршена и на територији општине Братунац
пре превожења у зону 1.Злпбр. Сходно томе, број превезених (Б) требао
би бити мањи од броја заробљених најмање за 1400 војника, колико је,
према тврдњама Тужиоца, погубљено у долини Церске /150 (П.91) 150
(П.21.3)/; складишту у Кравици /1.000 (П.92) 1.000 (П.21.4)/; на реци Јадар /15 (П.90) 15 (П.21.2)/; у Н.Касаб /Нема, 220 (П.21.3.1)/ и на ливади у
Сандићима /Нема, 15 (П.21.4.1)/. Све се то наводно догодило у местима
заробљавања и заточења на територији општине Братунац пре превожења (видети у Шеми 2, колона 5, Превожења).
Дакле, максимални број превезених у зону 1.Злпбр може бити једино 3.020 ( 3.420) (4.420 минус 1.400 наводно погубљених на местима заробљавања-заточења или 4.820 минус 1.400). Није могло бити да је од овог
броја превезених на стратишта у зони 1.Злпбр (3.020/3.420) погубљено
5.390 (6.342) заробљеника, колико тужилац тврди у оптужницама.
2.) Ц>Б: Број наводно погубљених војника 28. дивизије (мушкараца из Сребренице) је већи од броја војника који су превезени из Братунца на места погубљења у зону 1.Злпбр, што је немогуће. Наведена
ситуација се такође противи законима логике, математике и здравог
разума. Једном речју, противи се законима и методама науке. Природно је да број погубљених заробљеника не може бити већи од броја довезених на места погубљења. Природно је, такође, да број погубљених
заробљеника (Ц) не може бити већи од броја заробљених (А). Међутим,
по тврдњама тужилаца у Хашком трибуналу и то је могуће. Оно што
тужиоци у Хашком трибуналу заступају је невероватно. Они тврде да
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је број погубљених заробљеника (Ц) већи од броја заробљених (А) за
970 (1.522) особа.
Ова ана лиза пока зује, ван сумње, да тужилац не располаже поузданим и тачним информацијама. Поготово се то односи на његовог војног
експерта који све што тврди и наводно зна о заробљавању, заточењу, превожењу и погубљену војника 28. дивизије то иска зује неодређено у стилу
„непознато“, „неколико хиљада“, „на стотине“, „стотине“, „више од“ и сл.
Такође је и овде ра зумно закљу чити да се ради о производњи и манипулисању информацијама. Дезинформација би се пре очекива ла у оквиру војних
дејстава него приликом вођења судског поступка. У сваком слу чају, резултати ове ана лизе доводе у питање кључне тврдње тужилаштва, и то у веома
значајној мери.
Када се ова ана лиза употпуни ана лизом кретања становника Сребренице из моје претходне књиге „Сребреница – геноцид над истином,“ добија
се јасна слика не само о наводним погубљењима већ и о раду тужилаца.
Неизбежно се постављају и нека друга питања. На пример: шта раде одбране оптужених? Читају ли они прецизно оптужнице и баве ли се њиховим
садржајем? Очигледно је да се они тиме не баве, са изузетком тима одбране
генера ла Милетића који није имао потребе да се тиме бави јер Милетић
није био ни оптужен за масовна убиства. Само овај део ана лизе кретања
заробљеника из 28. дивизије А РБиХ довољан је да оптужнице као непрофесионално састављене буду одбачене зато што садрже контрадикторне,
нетачне и немогуће наводе и податке и што су непрецизне.
Коначно. Прика заћемо најједноставнију ана лизу становништва Сребренице пре и после операције ВРС, односно пре 11. јула 1995. године и
после 11. јула исте године, до краја августа 1995. године.
Наиме, једна од пресуђених чињеница у Трибуна лу је да је почетком
операције ВРС на јединице 28. дивизије А РБиХ 6.јула 1995. године у Сребреници било 40.000 становника.9 Дана 4. августа 1995. године, у Тузли и
околини Светска здравствена организација и Влада из Сарајева регистрова ли су 35.632 избеглица из Сребренице. Потврђено је да се ради о цивилима. Међународни комитет црвеног крста (у да љем тексту МКЦК), по
подацима које је добио од А РБиХ, установио је да се најмање 3.000 војника
28. дивизије пробило и ушло у састав 2.К А РБиХ а да нису регистровани
међу избеглим цивилима. Током борби за Сребреницу и током пробоја 28.
дивизије јединице дивизије претрпеле су знатне губитке. Ти губици и губици који су били последица међусобних окршаја током борби за Сребреницу
и пробоја дивизије су легитимне жртве и за њих нико не може да одговара. Из више извора потврђено је да се укупно пробија ло 10.000 до 15.00010
војноспособних мушкараца од којих је 1/3 била наоружана11 а то су били
Податак из пресуде генера лу Крсти ћу.
10 Дебрифинг, Шема „Бијег уз Сребренице“, При лог 4.
11
Дебрифинг.
9
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припадници 28. дивизије А РБиХ. Према различитим изворима, губици 28.
дивизије током пробоја ка Тузли били су:
–Према Извештају ГС УН о Сребреници уз Резолуцију Генералне
скупштине УН 53/35 (у да љем тексту Извештај ГС УН) током пробоја погинуло је 3.000 војника 28. дивизије;
– према видео запису који је овом аутору прика зан током сведочења
у својству вештака у Предмету Толимир у фебруару 2012. године више војника 28. дивизије који су се успешно пробили до Тузле изјавили су да је око
3.000 војника погинуло током пробоја;12
– према Извештају демографа (вештака тужилаштва) током пробоја
дивизије погинуло је 1.50013 војника дивизије, а према редовном борбеном
оперативном извештају 2.К А РБиХ Генералштабу А РБиХ од 17.јула14 до
тада је, према њиховим са знањима, погинуло у пробоју 1.000 војника 28.
дивизије;
– Према изјави начелника ГШ А РБиХ у Парламенту Федерације БиХ
свих 5.000 његових војника 28. дивизије углавном су се неповређени пробили и ушли у састав 2.К А РБиХ;15
– Према изјавама четворице сведока из редова Муслимана, бораца 28.
дивизије, у чије поверљиве изјаве је аутор имао увид у својству вештака
одбране и чија имена зато не може навести, сваки од њих каже да је видео
по 1.000 погинулих током пробоја. Пошто двојица од њих у својим изјавама говоре о истом месту погибије, а оста ла двојица о различитим местима
произила зи да је укупно погинуло током пробоја 1.000+2.000=3.000 војника 28. дивизије.16
Ако сада извршимо анализу ових података добићемо следеће
стање:
1) 35.632 (цивила) + 3.000 (војника) = 38.632 + 1.500 (погинулих током
пробоја дивизије) = 40.132. Овај број незнатно је већи од 40.000 колико
је процењено да је било становника у Сребреници на почетку операције
ВРС 6. јула 1995. године.
2) 35.632 (цивила) + 3.000 (војника) = 38.632 + 1.000 (погинулих током
пробоја дивизије) = 39.632. Овај број је за 368 особа мањи од броја становника Сребренице колико је процењено да је било 6. јула 1995. године.
Дока зни предмет Д280.
Хелге Брунборг, Осло, 12. април 2003. „При лог Извјештају о броју неста лих и
мртвих из Сребренице,” стр.8, број Трибу на ла 03080316.
14
2.К А РБиХ Редовни борбени извештај стр.пов.бр.02-1-727/37 од 17. 07. 95. Генералштабу А РбиХ.
15
Изјава генера ла Р. Дели ћа, цити ра Џонатан Ру пер, „Икона Сребренице“, „Информативни билтен превода,“ број2/2004. Центар за војнонаучну доку ментацију и информације, Београд 1994.
16
Изјаве четворице.сведока-Муслимана : 1) 27. 10. 95. 2) 09. 10. 95. 3) 01. 02. 96. и 4)
12. 02. 96 (D268, D269, D270 и D271). Мада је идентитет сведока поверљив, бројеви доказних предмета који садрже њи хове изјаве и који су ушли у спис наведени су.
12
13
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3) 35.632 (цивила) + 3.000 (војника) = 38.632 + 3.000 (погинулих током
пробоја 28. дивизије) = 41.632. Ово је трећа могућа варијанта на основу расположивих података.
Да ља ана лиза је скоро излишна. Све је јасно и једноставно. У само
једној варијанти, после операције ВРС недостаје 368 особа у односу на број
становника пре операције.
Потребно је нагласити такође да у овој ана лизи нису узети у обзир
подаци о броју погинулих током борби за Сребреницу у јулу 1995. и током
међусобних окршаја јединица дивизије у метежу и несагласности око начина решења наста лог проблема. Нису узети у прорачун ни подаци о броју
размењених заробљених војника дивизије који се креће од 17117 до 255,18 у
зависности од пронађених докумената о размени заробљеника из логора
Батковић код Бијељине. Нису узети у прорачун ни подаци о броју војника
28. дивизије који су нашли уточиште у Србији и одатле враћени у БиХ или
су се иселили у треће државе. Према доступним документима ради се о 542
особе,19 све мушкарци. Нису узети у прорачун ни 300 до 400 војника 28.
дивизије који су побегли у Жепу,20 па касније евакуисани. Коначно, у прорачун нису узети подаци о броју војника 28. дивизије А РБиХ („свих 5.000
војника“) који су се, према изјави генера ла Делића, углавном неповређени
пробили и ушли у састав 2.К А РБиХ. У слу чају Сребренице, када су у питању ставови Тужилаштва, Трибуна ла и Владе из Сарајева, али и неких
невладиних организација у БиХ, Србији и шире – све је могуће.

17
Списак Муслимана размењених из логора Баткови ћи, 13. 03. 2002. год., број Трибу на ла 02169925 или дока зни предмет D228.
18
Списак Муслимана размењених из логора Баткови ћи, 25. 05. 2004. год., дока зни
предмет P1733.
19
Списак лица муслиманске националности припадника МОС-а предатих ВКИ УН
ради усељења у треће државе или репатријације у Сарајево, број Трибу на ла 03625406.
20
Ана лиза пада Сребренице, P 595.
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2.1. Резолуције Савета безбедности Уједињених нација и успостављање
заштићених зона
У склопу општих настојања од стране Савета безбедности УН да се
обуставе непријатељства и прекину борбена дејства и рат у Босни оконча,
Савет безбедности УН је донео резолуције којима се Сребреница и Жепа
проглашавају заштићеним зонама. Заштићене зоне (ЗЗ) Сребреница и Жепа
установљене су Резолуцијама Савета Безбедности УН, од 16. априла 1993.
године Резолуцијом број 819 (Сребреница) и 6. маја 1993. године Резолуцијом број 824 (Жепа) и потписаним спора зумима између ВРС и А РБиХ.
У априлу 1993. године, након доношења резолуције Савета безбедности УН број 819 о проглашавању Сребренице заштићеном зоном, интервенцијом генера ла Мориона, тадашњег команданта УНПРОФОР-а у БиХ,
постигнут је први спора зум између војних команданата зараћених страна,
генера ла Младића (ВРС) и генера ла Ха лиловића (А РБиХ). Овај спора зум
потписан је 18. 04. 1993. год. Био је недовољно прецизан, па је 8. маја 1993.
потписан нови спора зум о демилитаризацији Сребренице и Жепе21 између истих команданата, након доношења нове Резолуције СБ УН број 824.
Најважнији аспект тог спора зума била је демилитаризација сребреничке
и жепске енклаве. Било је предвиђено да се све војне и паравојне јединице
повуку из демилитаризоване зоне (ДЗ) и да УНПРОФОР-у предају сво своје оружје и сву муницију, мине и експлозиве. Борцима није дозвољено да
ула зе или да бораве у демилитаризованој зони. Осим тога, УНПРОФОР је,
по спора зуму, био овлашћен да одузима оружје и муницију које је било у
поседу цивила. УНПРОФОР-у је, исто тако, дата потпуна слобода кретања
у и из енклаве. Ово привремено примирје било је прећутно мање или више
одржавано.
У међународном ратном праву заштићене зоне дефинишу се на следећи начин:
Заштићене зоне: Унапред планиране заштићене зоне установљене су споразу мом између зараћених страна или могу бити међу народно признате, као:
a) болничке зоне и лока литети;
21

Спора зум о деми литаризацији Сребренице и Жепе, D21 и P987.
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b) центри који садрже споменике (углавном културна добра под посебном
заштитом;
c) демилитаризоване зоне.22

Нада ље се истиче да ће локални команданти обезбедити да њихови
потчињени поштују ЗЗ; да ће, у слу чају када су приморани да је напусте,
локални команданти обезбедити да ЗЗ напусте сви припадници њихових
оружаних снага; да ће напуштање ЗЗ унапред бити планирано и претходно
објављено цивилним властима; да ће ЗЗ бити преузете без борбе и да оне и
након преузимања морају да остану такве. Запажамо да појам „Заштићена
зона“ обу хвата и појам „Демилитаризована зона“, што подра зумева да је
појам ЗЗ и географски и правно шири од појма ДЗ.
У члану 60. Допунског протокола23 уз Женевске конвенције, да би се
стекао статус ДЗ, морају бити испуњени следећи услови: 1) да се из зоне
евакуишу сви борци, покретна оружја и покретна војна имовина; 2) да се
за акте непријатељства не смеју користити никакве непокретне војне инста лације или установе; 3) да власти и становништво не смеју предузимати никакве акте непријатељства према другој страни у сукобу нити према
било ком у или изван енклаве; 4) да мора престати свака активност везана
за војне напоре. Тачком 7, члана 60. овог Протокола предвиђено је да, ако
једна страна у сукобу учини материјалну повреду претходно наведених одредаба, односно услова, да ће друга страна у сукобу бити ослобођена својих
обавеза из спора зума којим се стекао статус ДЗ.
Проблем у вези са демилитаризацијом Сребренице и Жепе и другим
питањима регулисаним у Спора зуму о демилитаризацији настао је као
последица различитог схватања и тумачења појмова „Заштићена зона“ и
„Демилитаризована зона“. Свака страна је ове појмове тумачила на свој начин. Разуме се, на начин како одговара њеним интересима. Непрецизност
цитираних резолуција, посебно у вези појмова демилитаризација, границе
ЗЗ, разоружавање бораца у ЗЗ и мандат снага УНПРОФОР-а у процесу разоружавања, произвели су и различита схватања и тумачења наведених појмова. Проблем је нарочито еска лирао доношењем Резолуције СБ УН број
836,24 у којој се по први пут спомиње и поступање снага УН по одредбама
Главе VII Повеље УН (Наметање мира), али и нови појам „Безбедна зона“
што је додатно искомпликова ло схватање и тумачење појмова, али и тумачење мандата мировних снага УН.
„Безбедна зона“ (БЗ), био је један од уобичајених превода, мада би то
на енглеском било „security zone“; други превод је био „заштићена зона“,
што на енглеском значи „protected zone“. Ови изра зи, коришћени увек у
комбинацији са речима „Уједињене нације“, јасно су имплицира ли да су
Уједињене нације, према схватању муслиманске стране, има ле дужност да
22
23
24

При ручник о ратном праву, параграф 418, дока зни предмет D180.
Допунски протокол I уз Женевске конвенције, члан 60 Протокола.
Резолу ција СБ УН број 836, P2133.
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заштите безбедне зоне, уз употребу војне силе, уколико се за то укаже потреба. За Сребреницу изведен је закљу чак да ће, уколико град буде нападнут, НАТО-ови авиони бомбардовати нападаче.
Како су у А РБиХ схвата ли и тумачили цитиране појмове видећемо
из следећих примера:
Прво: у параграфима 60. и 61. Извештаја Генералног секретара УН о
Сребреници25 (у да љем тексту Извештај ГС), наводи се:
1. Ха лиловић је схватио да спора зум покрива само урбани део, односно уже
градско подручје Сребренице, а да се не односи на ру рални део регије; 2. Халиловић је наредио Бошњацима у Сребреници да не предају корисно оружје
и му ницију.“ Нада ље ГС каже: „…Бошњаци су, према томе, преда ли преко
300 комада оружја, од којег велики број није био употребљив, такође су преда ли ма ли број тешког оружја и то оно за које није било му ниције. Велики
број лаког наоружања уклоњен је у подручја изван града.

Исто то тврди и Сефер Ха лиловић у својој књизи „Лукава стратегија“.
На страни 129. он о демилитаризацији каже:
Вратио сам се у штаб и послао наређење у Сребреницу и Жепу да не смију
ниједан исправан комад оружја предати, нити иједан читав метак.

Јасно је да су Муслимани сматра ли да ДЗ треба да обу хвати само град
Сребреницу (градско подручје), а да ру рални део ЗЗ могу користити за размештај својих војних снага. Такав приступ одговара њиховим интересима, јер се већина војних снага, поштујући принципе борбених операција и
начела и принципе Војне доктрине, не распоређује у урбаним срединама,
осим у слу чају када непосредно бране те средине. У конкретном слу чају јединице 28. дивизије А РБиХ нису ни биле распоређене у Сребреници нити
на њеном ободу ради одбране, већ су биле распоређене на ободу енклаве
(ЗЗ) у борбеном додиру са ВРС. То значи да је град Сребреница, по природи
ствари, био демилитаризован и да у њему није било војника осим у слу чају
када су одла зили или се враћа ли са смене и оних који су били на одмору
после смене. То, нада ље, значи да је А РБиХ могла да задржи 28. дивизију у
енклави у ру ралним срединама, да настави планирана борбена дејства и да,
на тај начин, изигра спора зум о демилитаризацији. Тако је и било.
Друго:
Му ратовић и Хајрулаховић изра зили су жа љење због погибије холандског
војника, оправдавајући своје поступке као легитимне јер војници УН треба
да бране енклаву а не да се повлаче. Такође су пита ли зашто УНПРОФОР
уопште није поменуо цивилне жртве у енклави. Инсину ира ли су да су СрИзвештај Генералног секретара у складу са резолу цијом Генералне скупштине
53/35, Пад Сребренице (у да љем тексту Извештај ГС УН о Сребреници), дока зни предмет
P1226.
25
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би користили возила УНПРОФОР-а у нападу. Дискусија је поста ла веома
жустра.26

Муслимани су, дакле, схватали да снаге УН треба да бране енклаве
или да бране сва подручја у БиХ која држи А РБиХ. Тако они правдају и
убиство војника УН. По њиховом схватању улоге УН и њихових снага, оне
никако нису смеле да се повлаче већ су требале да активно бране енклаве
сукобљавајући се са ВРС. Продукт оваквог схватања улоге снага УН у БиХ
јесу понашање и борбене активности А РБиХ, како из енклава, тако и изван
њих, о чему ће бити речи касније.
Треће: са саслушања заменика команданта холандског бата љона у
Сребреници, Роберта Франкена са знајемо:
Наши пријатељи Муслимани на терену неста ли су без ријечи.

Истражитељица Вергер-Муде:
Према извјештају НИОД-а, Муслимани су рекли да је Низоземски бата љон
напустио посматрачки положај. Били су љу ти због тога. То су и пока за ли.

Р. Франкен:
Да, могло би се то тако рећи. Сама по себи та тврдња је тачна. Били су љути јер смо напу шта ли посматрачке положаје. Заборавили су помену ти да су
они већ отишли. Очито су сматра ли да наших осмеро људи на посматрачком
положају може учинити оно што они не могу, иако их је би ло неколико стотина, али су се пову кли.“27

Овај део Франкенове изјаве пока зује да Муслимани нису бранили енклаву нити су има ли намеру да је бране. Исто тако пока зује да су Муслимани сматра ли да УНПРОФОР треба да брани енклаве уместо њих. То је било
њихово разумевање ЗЗ (ДЗ) и улоге мировних снага Уједињених нација.
Четврто: У „Ванредном извјештају команде 28. дивизије“ од 06. 07.
1995. године Команди 2.корпуса са на знаком „ХИТНО“ команда 28. дивизије извештава о нападу ВРС у рејонима Јавор, Зелени Јадар, Јасенова,
Костур и на зону 281. Иблбр. Каже се да је тражен хитан састанак са командом УНПРОФОР-а у Сребреници, али да су они одбили доћи, јер им је
наређено да не напуштају своје позиције. Зашто би они тражили састанак
са УНПРОФОР-ом, осим да од њих захтевају одбрану енклаве и да је заједнички координирају, што пока зује да су они били уверени да је мандат
УНПРОФОР-а да брани енклаве.28
Лу ис Фортин, Изјава, стр. 18, број Трибу на ла 00966729.
Р. Франкен: Изјава на саслу шању, стр. 20 и 21, број Трибу на ла L0100602.
28
Ван редни извјештај коман де 28. дивизије, Стр. пов. број: 11 -31/95 06.07.1995. године, коман ди 2.К А РБиХ, број Трибу на ла 00342197.
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Осим тога, ни границе заштићених зона нису прецизно регулисане,
што је додатно компликова ло ствари. До 17. 04. 1993. године муслиманске снаге су, контраофанзивним дејствима Дринског корпуса (ДК) ВРС, потиснуте на положаје око Сребренице који су, након доласка снага УН по
Резолуцији 819 СБ УН, поста ли линија додира 28. дивизије и снага ВРС.
Доласком снага УН и распоређивањем осматрачких пунктова (ОП) на достигнутој линији додира, та линија је, практично, поста ла граница ЗЗ.
У параграфу 151. Извештаја, Генерални секретар УН затражио је од
Савета безбедности да УНПРОФОР, на своју одговорност, успостави оперативне границе подручја за које сматра да их може штити. Рекао је: „да би
утврђивање граница ЗЗ које предложи УНПРОФОР било, са војног становишта, практично и оствариво“. Затим је затражио редефинисање концепта
ЗЗ на начин да се укљу че следећа начела:
1) да сврха успостављања ЗЗ буде у првом реду заштита људи, а не одбрана територија и да та заштита нема сврху да УНПРОФОР постане страна
у су кобу; 2) да не би треба ло искљу чити мандат УНПРОФОР да подржава
операције пружања ху манитарне помоћи и да кроз спровођење спора зу ма о
прекиду ватре и раздвајање локалних снага даје допринос свеу купном мировном процесу; 3) да мандат треба да узме у обзир ограничене ресурсе које
УНПРОФОР има на располагању.

На сваки начин, а сада и веома прецизно, ГС УН тражи да снаге УН
никако не постану страна у сукобу и да се одустане од одбране територије
ЗЗ, а да се одбране и заштите људи у ЗЗ с тим да мандат УН и да ље остане
у оквирима операције пружања хуманитарне помоћи.
У параграфу 201. Извештаја ГС, за време кризе та лаца, Генерални секретар је СБ УН поднео опсежан извештај у којем су доминира ле теме мандата, ставова страна и безбедности и сигурности ЗЗ. Укљу чио је и дугу
расправу о разлозима због којих УН не би треба ле да употребе силу у БиХ.
Генерални секретар се противио употреби силе, осим у слу чају самоодбране, по три основа: 1) са практичног становишта; 2) због ограничења која
постоје у мандату и 3) из принципијелних разлога.
Команда ВРС је, ипак, прихватила чињеницу да су снаге УН поставиле своје ОП и да достигнута линија додира представља границу ЗЗ. Такође
је разумела да демилитаризација, која је договорена Спора зумом, треба да
обу хвати целу ЗЗ. То је и ра зумљиво, јер само на тај начин се стварају услови да убудуће неће бити јединица А РБиХ у ЗЗ и њихових дејстава по циљевима ВРС и српским селима и цивилном становништву из ЗЗ под окриљем
УН снага, као што је до тада било.
Нису само Муслимани и Срби различито разумева ли и схвата ли појмове ЗЗ, ДЗ, БЗ и мандат мировних снага. Разлика у разумевању и схватању
концепта ЗЗ и мировне мисије било је и у УН, пре свега између цивилних и
војних структу ра УН. Тако например,
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командант снага УНПРОФОР-а успротивио се концепту успостављања заштићених зона на било који дру ги начин осим на основу споразума зараћених страна…
Он се није противио начелу заштите босанске владе и њених оружаних
снага од српских напада, али је сматрао да у таквој операцији нема места
за мировне снаге. По његовом мишљењу, „чување заштићених зона представља задатак за операцију наметања мира, коришћењем снага које су оспособљене за борбу“. (Извештај ГС УН, параграф 51.)

Ово је добар пример војничког приступа схватању проблема који се
јављају на терену у односу на разумевање политичара који седе у канцеларијама у удобним фотељама. Јасно се распознаје да је природа предложеног
концепта ЗЗ ближа мисији „наметање мира“ у односу на мисију „очување
мира“. Нема сумње да је концепт ЗЗ, осмишљен у канцеларијама политичара у УН, пристрасан и да истиче начело заштите босанске владе и њених
оружаних снага. То је у директној супротности са интересима и војним
циљевима друге стране у сукобу, што мировним снагама одузима неутралност, која им је неопходна за правилно обављање мисије. У начелу командант УН снага се није противио пружању заштите босанској (муслиманској) влади, што подра зумева и заштиту њених оружаних снага – АРБиХ,
под условом да буде јасно да би то представља ло савезништво са једном
од страна у сукобу, а не неутралност. На крају командант УНПРОФОР-а
је пластично изра зио свој професионално неутрални став реченицом да се
„не може истовремено водити рат и чувати мир.“29
Следећи примери још уверљивије пока зују како је текла еволуција
разумевања мандата мировних снага УН у СБ УН, од мисије „очување мира“ ка мисији „наметање мира“.
У параграфу 72. Извештаја ГС30 наводи се да је стални представник
Француске у УН Савету безбедности упутио меморандум у којем су скициране измене које би треба ло извршити у мандату УНПРОФОР, како би
му се
„изричито и јасније него у Резолу цији 824 дао задатак да обезбеди сигурност заштићених зона. У ту сврху нова резолу ција би треба ло изричито да
предвиди могућност да се прибегне употреби силе свим потребним средствима“. У меморанду му је објашњено да би „општи циљ такве схеме требао
да буде да се заустави заузимање територија од стране српских снага“.

Овде се очигледно ради о намери да се само српским снагама онемогући војно деловање, а да се муслиманским снагама обезбеде повољни
оперативни и тактички, а у неку руку и стратегијски, услови за постизање
војног циља, поражавање српских војних снага и заузимање територије.
Нима ло скривена намера је да се Муслимани заштите и да им се пружи
29
Извештај генералног секретара у складу са резолу цијом Генералне скупштине
53/35, Пад Сребренице, op. cit.
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конкретна војна помоћ употребом силе од стране мировних снага УН. Тако би те снаге, уместо мисије очување мира, прешле на мисију наметање
мира, а сила ради наметања мира била би употребљена само против једне
стране, односно српских снага. Армија РБиХ може нападати јединице ВРС
и заузимати територије под њиховом контролом и ширити оне под својом
контролом без ограничења.
У параграфу 73. Извештаја ГС31 наводе се, између оста лог, и критеријуми који би могли покренути примену силе, које је предложио француски
представник. То су: 1) гранатирање заштићених зона од стране снага једне од фракција; 2) оружани упади у заштићене зоне; и 3) ометање слободе
кретања УНПРОФОР-а и заштићених хуманитарних конвоја. Није тешко
закљу чити да је примена силе имплицитно предвиђена само против српских снага, јер ко други може гранатирати заштићену зону осим српских
снага и ко, осим српских снага, може вршити оружане упаде у заштићене
зоне. А да. Могу то радити и јединице А РБиХ, јединице УНПРОФОР-а и
друге ради симулирања напада ВРС, па потом оптужити ВРС и према њој
применити силу. Осим тога, веома је нејасан појам „гранатирање“. У војној
струци и војним речницима нигде не постоји такав појам, те уопште није
јасно шта се под тим појмом подра зумева. Мора бити да се ради о посебном појму осмишљеном за потребе тумачења како одговара страни која га
је осмислила, а пружа неограничене могућности за креативна тумачења.
Како год затреба. То је појам који су, пре свега, осмислили политичари,
јер само њима требају широке и скоро неограничене могућности тумачења
према потреби.
У параграфу 203. Извештаја ГС,32 Генерални секретар је оценио да су
епизоде у којима је УНПРОФОР користио ва здушну силу
„пока за ле све опасности преласка линије од очувања мира до наметања
мира без претходног опремања Заштитних снага људством, наоружањем,
логистиком, обавештајном компонентом и аранжманима за ру ковођење и
командовање који би да ли неопходни кредибилитет његовој претњи употребом силе и пока за ли да располаже могућностима да одлучно одговори на
сваку непријатељску акцију.“

Овај цитат је релевантан са аспекта војне доктрине и с тога је значајно да му се дефинише војна димензија. Јасно је да је употребом ва здушне
силе, без одговарајуће резолуције, УНПРОФОР изашао из мандата и да је
постао страна у сукобу. Са становишта ВРС, то практично значи непријатељска страна.
За добивање аку ратне оцјене о доношењу одлу ке од стране Уједињених нација о употреби зрачних снага важно је знати да је за вријеме напада босанских Срба на Сребреницу и Жепу употреба зрачних снага била подложна
знатним ограничењима. Ограничења нису произла зила из самих Натових
31
32

Op. cit.
Op. cit.
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зрачних снага, већ из инконзистенције између ’одржавања мира’ на копну и
’успостављања мира’ у зраку.33

Заиста није могуће једновремено спроводити обе мировне операције:
и операцију одржавање мира на копну, која осим у самоодбрани подра зумева неупотребу силе и операције наметања мира, која подра зумева примену
силе. Према мандату снага УН у БиХ нису биле предвиђене операције наметања мира у складу са Главом VII Повеље УН. У да љем делу текста овог
Писма говори се о операцији „Deliberate Force“ која у суштини представља
борбену операцију против ВРС у којој су учествова ле снаге НАТО, УН и
Корпуса за брзе интервенције ЕУ.
Важно је истаћи и однос УН према странама у сукобу. Он се најбоље
разуме читањем текста Резолуција. Однос према странама у сукобу није
био неутра лан какав би, иначе, треба ло да буде и какав се очекује од УН и
СБ УН, као најважнијих међународних фактора за очување мира. Напротив, често је био пристрасан и на штету једне (српске) стране, а у корист
друге. Неколико примера ће то пока зати.
У параграфу 55. Извештаја ГС34 наводи се да се у Резолуцији 819 захтева да паравојне јединице босанских Срба сместа прекину све војне нападе на Сребреницу, да се повуку са подручја које окружује Сребреницу и да
Савезна Република Југославија (СРЈ) прекине снабдевање и дотур наоружања и војне опреме српској страни. Војска Републике Српске није паравојна јединица, већ страна у сукобу, војска једне од зараћених страна, легална
и легитимна барем колико и А РБиХ и Хрватско вијеће обране (ХВО). То
је потврдило и жалбено веће у ослобађајућој пресуди генера лу Перишићу, бившем начелнику Генералштаба Војске Југославије. У Извештају ГС
се да ље наводи да никаква конкретна ограничења нису стављена на
деловање А РБиХ. Са знавши за ово УНПРОФОР је одмах изра зио своју
забринутост да то неће функционисати без пристанка обе зараћене стране. И овде, као и у предњем примеру, видимо да се намећу ограничења и
испостављају захтеви само једној (српској) страни, а да за А РБиХ таквих
ограничења нема.
У параграфу 68. Извештаја ГС закљу чује се да су се, као и у Резолуцијама 819 и 824, сви захтеви СБ УН односили на босанске Србе. УНПРОФОР је, као и раније, закључио да не може да спроведе ту Резолуцију
уколико не буде склопљен споразум између страна. Поново нема никаквих ограничења ни захтева за А РБиХ. Њима је све дозвољено. Овакав
приступ не представља неутра лан став и није пример равноправног третирања страна у сукобу. Међутим, представља охрабрење муслиманској страни, и у политичком и војном погледу. Могло би се рећи и подршка, што је
има ло непосредног утицаја на распламсавање и ширење сукоба.
33
Дебрифинг, Писмо Министра одбране Холан дије Парламенту те државе, стр.12.
(у да љем тексту Писмо).
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У параграфу 69. се констатује да постоји раскорак између Спора зума
који је потписан на терену и текста Резолуције 824. Раскорак заиста постоји. Само је српској страни наметнута обавеза да се пову че и да не напада
ЗЗ, а за А РБиХ у Сребреници нема никаквих обавеза и ограничења. Али
Секретаријат УН је додао да би „след збивања који се сугерише у споразу-

му – да се прво разоружају владине снаге, након чега би дошло до српског
повлачења – за Савет безбедности био неприхватљив“. Политичарима у УН

није прихватљиво ништа што обавезује муслиманску страну, или српској
даје минималну предност или барем равноправан статус. Разлог зашто није прихватљиво није тешко доку чити. Муслимани би оста ли без значајне
војне компоненте у ЗЗ и била би им ускраћена могућност да војно наносе
губитке српској страни. Такође, били би лишени могућности координације дејстава са фронта и из ЗЗ. Нема војничке логике да се било која страна
у сукобу, одредбама сличних резолуција, доводи у неповољну оперативну
ситуацију и да јој се, на тај начин, онемогућава постизање својих војних
циљева. Осим у слу чајевима када су Резолуцијом предвиђене операције
„наметање мира“ (Глава VII Повеље УН).
Следећи пример ће још очигледније пока зати однос СБ УН према
странама у сукобу. У Резолуцији 836, донесеној 4. јуна 1993. било је споменуто у вези поглавља 7. Повеље Уједињених нација (Наметање мира) да се
за заштићене зоне проширује мандат трупа Уједињених нација. Дослован
текст релевантног одломка гласи:
„Уједињене нације… овлашћују УНПРОФОР да под узме неопходне мјере,
укљу чујући употребу силе, у самоодбрани, као одговор на бомбардирање
или оружане упаде у заштићене зоне.“

Када пажљиво ишчитамо дословни текст релевантног одломка, није
тешко закљу чити да је употреба силе предвиђена само против српских снага. Децидно се каже да се употреба силе одобрава против оних снага које
би вршиле бомбардовање и упаде у заштићене зоне, а то могу бити једино
српске снаге. Мора се признати да се, ипак, на суптилан начин прогу рао
услов за употребу силе када је речено „у самоодбрани“. Али није јасно како
самоодбрана обу хвата и бомбардовање или оружане упаде у ЗЗ. По дефиницији „самоодбрана“ би мора ла подра зумевати одговор, употребом силе,
само када су снаге УНПРОФОР-а директно нападнуте. Напад на јединице
28. дивизије А РБиХ , свеједно да ли са радикалним или ограниченим циљем, није нужно и напад на заштићену зону и таквом нападу се не може
давати карактер напада или упада у ЗЗ. Ако би приступ снага УН био усмерен на тумачење напада на јединице 28. дивизије као напада на ЗЗ, чега је,
мора се признати, било и ако би се у том слу чају применила сила од стране снага УН ради одбијања тог напада и заштите или одбране ЗЗ, онда би
то значило директно конфронтирање са српском страном или савезништво
и садејство са муслиманском страном. То би, нада ље, засигурно значило
да УНПРОФОР изла зи из мандата који му је одређен резолуцијама. Неће, ваљда, муслиманске снаге бомбардовати сопствене јединице и вршити
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нападе на заштићене зоне, мада и то није било искљу чено да се симулира
напад на заштићену зону, па да се, онда, за то оптуже Срби. Против снага
које би евентуално напада ле из заштићених зона употреба силе није предвиђена, а то могу бити само муслиманске снаге јер у заштићеним зонама
није било Срба ни цивила а камоли војника. Ето тако се на делу пока зује
пристрасност мировних снага УН и пре свега СБ УН, који је надлежан за
доношење резолуција.
А како су се према странама у сукобу односили највиши војни команданти УНПРОФОР-а видећемо у следећим примерима:
„…Од тада се појавио све већи број проблема при поку шајима да се снабдију енклаве. ВРС би дао дозволу да само неки конвоји прођу, а затим би
блокира ли приступ неким од ових конвоја. Генерал Смит је тражио од мене
да припремим савршенији план за снабдијевање енклава. Неки од чиниоца нужних за извођење таквог плана су били: стварање ва зду шних пу тева,
припрема за ва зду шну подршку и заштиту, припрема за ва зду шну допу ну
горива авионима, и да буду доступни хеликоптери за спасавање из ва зду ха
и одговарајући тимови. Овај план је припремљен уз детаљне консултације
с НАТО-ом. План је објелодањен владама зема ља које су да ле јединице и
опрему, јер се није радило о уобичајеној акцији мировних снага. То је довело
до тога да неке владе нису да ле пу но одобрење за такав правац дјеловања.
Никад није одобрено да се овај план и примјени .“35

Овај део изјаве генера ла Николаја, начелника штаба команде
УНПРОФОР-а за БиХ, ван сумње, пока зује да је генерал Смит, командант
УНПРОФОР-а за БиХ и претпостављени генера лу Николају у релевантном
периоду, самоиницијативно и у договору са НАТО, тражио нове могућности снабдевања енклава које не спадају у уобичајене акције мировних снага, односно које су изван њиховог мандата. Јасно се види и намера генера ла
Смита да употреби ва здушну силу НАТО. Мора да је употреба ва здушне
силе НАТО доминантни део тога плана, јер зашто би тражио ва здушну допуну авиона горивом, хеликоптере за спасавање са одговарајућим тимовима и детаљну координацију са НАТО, осим у слу чају да ВРС обори неки од
авиона који би учествова ли у операцији коју је генерал замислио. Све нас
ово упућује на закљу чак да је генерал Смит неодољиво желео да се сукоби
са српском војском у БиХ, не би ли, још једном, пока зао своје војничко умеће и способност, а А РБиХ остварио повољнију оперативно-стратегијску
позицију.
Следи још убедљивији доказ пристрасног понашања команданта УНПРОФОР-а за БиХ. Ево релевантног дела његове изјаве:
Састао сам се са генера лом Делићем 23. марта да бих јасније схватио ситуацију у подручјима Тузле и Травника и процијенио. Током априла, ситуација
у Босни се још више погорша ла. Енклаве су и да ље биле логистички толико
стисну те да сам ја направио нови план снабдијевања енклава хеликоптером.
То је било иза зивање ВРС-а да нападне хеликоптер, па да их затим бомбар35
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дујемо. Овај план је изнесен пред Заповједништва УН у Загребу и Њујорку
који су га сматра ли превише ризичним и конфронтирајућим.36

И овде је јасно да се командант УНПРОФОР-а бавио питањима која
су изван мандата мировних снага. Самоиницијативно је припремао лукави
план како би намамио команду ВРС, која је треба ло да загризе његов мамац
у виду хеликоптера, да га обори или барем да изврши дејство на њега, а
онда би генерал саопштио како је ВРС извршила напад на хеликоптер УН,
оборила га или оштетила и позвао НАТО да бомбардује јединице ВРС или
њихове капацитете за снабдевање муницијом, горивом и слично. Саопштење би наравно било преко средстава јавног информисања, како би се светској јавности представило да ВРС не поштује чак ни снаге УН. Посматрано
са војног становишта, ово је добро осмишљено. Посматрано са становишта
ратног права и обичаја ратовања, овај план не испуњава услове да се сматра ратним лукавством. Пре би могло да се окарактерише као перфидија.
Сама по себи перфидија је ратни злочин. План у себи садржи и велику дозу ризика за посаде хеликоптера, које би могле бити уништене од стране
ВРС, што би се вероватно и десило да тај план у командама УН у Загребу и
Њујорку није одбачен. Ненајављени и неодобрени летови хеликоптера били би легитимни циљеви ВРС.37 Чини се да генера ла више интересује да
бомбардује ВРС од могућих губитака посада хеликоптера УН. А зашто би
и бринуо када зна да у тој операцији не би учествова ле британске посаде
хеликоптера. Није га занима ло ни реаговање влада оних држава чије би посаде учествова ле у таквој операцији и евентуално изгинуле. Ово је опасна
игра која пока зује да је командант УНПРОФОР-а за БиХ горeо од жеље да
бомбардује ВРС.
У параграфу 150. Извештаја ГС, Генерални секретар је потом навео да
стране не схватају, нити у потпуности поштују концепт „заштићених зона“
и да се „УНПРОФОР нашао у ситуацији да му многе заштићене зоне нису
безбедне, или да њихово постојање, како се чини, осујећује само једну од
војски у сукобу, угрожавајући тиме непристрасност УНПРОФОР-а“.
Овом ставу није потребан никакав додатак. Довољно је да се истиче чињеница да мировне снаге УН не смеју бити пристрасне нити могу
да осујећују било коју страну у сукобу. Фактички пристрасан однос међународних снага морао је произвести негативне последице и изнудити, од
стране која је стављена у инфериоран положај, реакцију сра змерну таквом
понашању и сопственим могућностима. Овде се пре свега има у виду војна
реакција иза звана акцијама охрабрене А РБиХ према којој скоро да није
било никаквих захтева и ограничења.
Снаге А БиХ у енклави биле су подељене у 4 бригаде са укупном снагом
од 3.000 до 4.000 му шкараца… Регуларне тру пе А БиХ су биле појачане од
стране локалне полиције. Операције су биле релативно непредвидљиве јер
36
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су те јединице биле готово без обу ке и прилично недисциплиниране. Снаге
А БиХ су из енклаве изводиле систематске акције након чега су се повлачиле у териториј под заштитом УН.
Операције изведене од стране ВРС су биле прилагођене одржавању статуса
кво и пружању заштите босанско-српском становништву у енклави од напада А БиХ, који су били вршени из енклаве.38

Нема уверљивијег дока за да енклава Сребреница није демилитаризована, а да су дејства јединица ВРС била прилагођена одржавању статуса
кво, односно да су била сра змерна дејствима јединица 28. дивизије и усмерена на спречавање тих дејстава и заштиту сопствених јединица, народа и
територије. Једном речју, дејства јединица ВРС су била изнуђена и представља ла су реакцију на дејства јединица 28. дивизије.
2.2. Демилитаризација
Нема сумње да претходни цитат ука зује на чињеницу да Сребреница
(убудуће под овим појмом ћу подра зумевати територију коју је контролиса ла 28. дивизија А РБиХ, што је једнако ЗЗ и Енклави) никада није била
демилитаризована, нити је постоја ла намера А РБиХ да демилитаризацију
изврши, а снаге УН нису могле или нису хтеле да је спроведу. У претходном поглављу уверили смо се да од А РБиХ тако нешто није ни захтевано.
Након доласка и распоређивања канадског контингента УНПРОФОР-а у Сребреницу 18. априла 1993. војници УНПРОФОР-а су наставили
да надгледају спровођење Спора зума о демилитаризацији, пре свега демилитаризацију Сребренице, али не и околних подручја. Како изгледа, и они
су схватили појам демилитаризације исто као и Муслимани (параграф 61.
Извештаја ГС). Наређење генера ла Ха лиловића команди у Сребреници да
се не предаје исправно оружје, већ само оно које ионако ничему не служи,
могло би се сматрати „перфидијом“ – поступање супротно одредбама потписаног или договореног спора зума.
У наредном 62. параграфу Извештаја ГС УН наводи се да је Секретаријат обавестио заповедника снага УН у Сребреници да, имајући у виду ставове неких чланица СБ, „УНПРОФОР не треба да врши демилитаризацију
са претераном ревношћу“. А онда је УНПРОФОР обавестио јавност преко
медија под насловом „Демилитаризаија успела“ да је, до поднева 21. 04. 93.
успешно извршена демилитаризација града. Уочавамо да се инсистира на демилитаризацији града, а не на ДЗ или ЗЗ како је она у Резолуцији дефинисана. Није то случајно. Снага језика равна је снази најубојитијег оружја. Надаље, цитиран је заповедник снага УНПРОФОР-а, који је рекао:
„Могу да потврдим да је од данас у подне град демилитаризован…Тим (УНПРОФОР-а) је припремио коначан инвентар свег прику пљеног оружја и муниције, које је потом УНПРОФОР уништио“
38
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Каснији догађаји ће потпуно оповрћи изречену лаж. Нешто касније
ћемо видети да је команда 28. дивизије А РБиХ у јулу 1995. одбила понуђено оружје које је УНПРОФОР чувао у депоу за чување одузетог оружја
приликом демилитаризације. У депоу је било само оно оружје за које је Халиловић и наредио да се преда УНПРОФОР-у у процесу демилитаризације.
На саслушању Франкена39 исти је одговорио да је њихов посао био да
својим присуством спрече упаде у ЗЗ. Такође је рекао да нису има ли даљни задатак да изврше противофанзиву на Србе уколико ови уђу у енклаву
и да њихов задатак није био да бране ЗЗ (стр. 3). На страни 7. именовани
потврђује да су Муслимани напада ли изван енклаве у необично време, а
на страни 10. потврђује да разоружавање у оквиру демилитаризације није
било могуће.
А на питање „Да ли сте тада (приликом напада јединица ДК на положаје 28. дивизије А РБиХ, напомена аутора) размотрили могућност да
за одбрану енклаве употријебите све оружје које је Низоземски бата љон
заплијенио од војске босанске владе, муслиманске војске?“, Франкен је одговорио не само да су о томе размишља ли, већ да је о томе обавештена и
28. дивизија и да су хтели могли су доћи и однети све оружје из сабирног
центра. „Али то их није занима ло“ каже Франкен. „Није им треба ло оно
што се нудило. Није могло допринијети одбрани. То је било истина–оружје
на сабирном пункту је било врло истрошено или врло старо. Они су има ли
много боље и много модерније оружје“. (стр. 32)
Ово је још један, из низа, несумњивих дока за да демилитаризација енклаве није извршена. Запажамо да је у потпуности испоштовано наређење
генера ла Ха лиловића који је наредио да се не предаје употребљиво и новије
наоружање, већ да се преда само оно трофејно, које, ионако, ничему не служи и које не може испољити ефикасно дејство. Пошто је одбила да изузме
оружје које им је понуђено, ра зумно је закљу чити да команда 28. дивизије
није ни има ла намеру да енклаву брани. Да јесте, сваки комад, макар и старог оружја, би им добро дошао. Исто тако ово је потврда да је заповедник
УНПРОФОР-а, када је изјавио да је град демилитаризован, да је сво оружје
одузето, да је састављен његов инвентар и од стране УНПРОФОР-а уништено, лажно извештавао и своје претпостављене и јавност.
Да је команда 28. дивизије А РБиХ одбила да прими оружје из депоа
за његово чување, након што јој је командант холандског бата љона пуковник Кареманс понудио то оружје, можемо се уверити и на основу изјаве
генера ла Николаја.40
„До средине ју на сам три до четири пу та са јединицом из ба зе одла зио у
правцу Сребренице. То се увијек дешава ло након жестоке размјене ватре између муслиманских бораца и српских војника. Па ло ми је у очи да је сваки
пут кад смо изла зили било више муслиманских бораца у граду него раније.
У то вријеме више нисмо били у могућности да испоштујемо услове деми39
40

Р. Франкен: Изјава на саслу шању, број Трибу на ла L0100602.
Хен дрик Николаи Корнелис, Изјава, број Трибу на ла 00899488.
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литаризоване зоне. Кад то кажем мислим да је било толико муслиманских
бораца који су се наоружани крета ли около да смо ми, војници УН-а, били
немоћни да их разоружамо“41 (стр. 5).

Ето, још једне потврде да у Сребреници није извршена демилитаризација. Да јесте, јединице 28. дивизије не би дејствова ле или вршиле „жестоку размену ватре“ са српским снагама, како каже овај сведок, а ВРС не
би има ла потребе да реагује на та дејства и узвраћа ватру. Да су енклаве
демилитаризоване, на начин како је било регулисано међусобним споразумом, изостао би сваки разлог за војне акције ВРС према њима. А под
претпоставком да је ВРС напа ла демилитаризоване енклаве УНПРОФОР
би имао довољно разлога да употреби сва средства да одврати напад и одбрани енклаве.
„На основу информација добијених од Дачбат-а (холандског бата љона, примедба аутора) и од мог главног штаба, оперативна претпоставка је била та
да снаге босанске војске уну тар енклаве нису потпу но разоружане, што су
потвђива ли напади на Србе из енклаве.“42 (Генерал Смит, Изјава, стр. 5)

То само потврђује да енклава није била демилитаризована и да је А
РБиХ желела да изигра спора зум о демилитаризацији. И то је својеврсна
„перфидија“. Ако су то толериса ле и снаге УН, које су биле задужене за
прикупљање и чување одузетог наоружања, муниције и мина у процесу
демилитаризације, онда се може рећи да су и те снаге, барем посредно, допринеле да се не изврши демилитаризација Сребренице.
„Концепт ’заштићених зона’ је овисио о су радњи зараћених страна. Додатна
компликација у Сребреници је био договор Уједињених нација и зараћених
страна о разоружавању муслиманских бораца који се није могао реа лизирати. Дачбат није имао мандат употребе силе при разоружавању; исто тако,
мјесне власти нису су рађива ле.“43

Као што видимо и овде имамо потврду да се демилитаризација или
разоружање муслиманских бораца у Сребреници није могла реа лизовати.
Имамо и оправдање зашто се није могла извршити демилитаризација. Каже се да холандски бата љон није имао мандат употребе силе при разоружавању, а ни локалне власти нису сарађива ле. Ако 28. дивизија није пристала на демилитаризацију Сребренице и разоружање својих јединица, онда
је ра зумно закљу чити да је команда те дивизије има ла намеру да настави
оружана дејства и нападе на српске циљеве, како би на тај начин испољила
борбена дејства из позадине и координира ла дејства са јединицама 2.К А
РБиХ са фронта. Ако то није разлог одбијања разоружања, зашто би онда
задржа ли наоружање?
41
42
43

Костер, Изјава, број Трибу на ла 00916826.
Генерал Смит, Изјава, број Трибу на ла 03400948.
Дебрифинг, Писмо.
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На крају, навешћу још један доказ да демилитаризација Сребренице
није извршена. У два Писма бригадног генера ла Ридерштада, команданта
Сектора Сјевероисток УНПРОФОР-а са седиштем у Тузли команданту 28.
дивизије (8. ОГ) Насеру Орићу, генерал каже да му је жао што се данас неће
моћи састати из техничких разлога. Затим наставља:
„Ја бих исто тако требао додати да субјекат у вези енклаве је увијек на врху моје листе приоритета. Ми смо потпу но свијесни да демилитаризација
регије није била реа лизована. Обадвије стране нису помага ле у овом процесу. Моје гледиште је да једини начин напријед је Заједничка комисија да
се одржи у Сарајеву. Ја ћу наставити моја најбоља настојања да реа лизујем
тај циљ.“44

У другом писму генерал наводи да Спора зум о демилитаризацији никада није реа лизован, да су обе стране борбено дејствова ле за читаво време
сукоба: 28. дивизија изнутра из енклаве а ВРС из вани на јединице 28. дивизије и да су спора зуми о прекиду непријатељстава веома захтевни. Шта
се може закљу чити из ових писама? Прво: да никада, током целог сукоба
у БиХ, није преста ла да постоји оружана формација у Сребреници, ма како се она зва ла, 8. ОГ или 28. дивизија. Друго: да снаге УН нису извршиле
демилитаризацију за шта су има ле мандат и Резолуцијом и Спора зумом о
демилитаризацији. Треће: реакција на муслиманске поступке према снагама УН су веома благе и скоро да не иза зивају никакве мере и ефекте.
Да закљу чимо. На основу Резолуција СБ УН потписан је Спора зум
о демилитаризацији Сребренице, а затим и Спора зум о демилитаризацији Сребренице и Жепе. Спора зуме су, у присуству тадашњег команданта
УНПРОФОР-а за БиХ француског генера ла Мориона, потписа ли, са српске стране генерал Младић, а са муслиманске стране генерал Ха лиловић.
Спора зум никада није реа лизован, јер је 28. дивизија А РБиХ одбила да се
разоружа извршавајући наређење своје претпостављене команде да не предаје исправно оружје. Како ћемо касније видети 28. дивизија А РБиХ није
приста ла на демилитаризацију Сребренице из разлога настављања борбених дејстава у координацији са јединицама са фронта са циљем ослобађања Сребренице и Жепе и спајања њихових територија са територијом у
центалној Босни.
2.3. Војне активности након успостављања заштићених зона
Два су догађаја од пресудног значајна за разумевање садржаја који ће
уследити на наредним страницама, али и за предмет истраживања у целини. Једнако су важни и за реално схватање војних акција које су уследиле након успостављања заштићених зона. Ти догађаји су: први, успостављање, резолуцијама СБ УН, заштићених зона и потписивање спора зума о
демилитаризацији истих и други, Потписивање Спора зума о комплетном
44

Писма генера ла Ри дерштада Насеру Ори ћу, број Трибу на ла 01837510 и 01837512.
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прекиду непријатељстава 31. 12. 1994. године45. У претходном поглављу
смо се уверили да 28. дивизија А РБиХ и А РБиХ, у целини, нису има ли
намеру да изврше одредбе Спора зума о демилитаризацији Сребренице и
Жепе и навели смо разлоге за то. У продужетку бавићемо се борбеним и
другим активностима А РБиХ који подржавају нашу тезу.
2.3.1. Реорганизација, попуна и обука А РБиХ у Сребреници и Жепи
Успостављањем заштићених зона, доласком и распоређивањем мировних снага УН у енклаве, постављањем њихових осматрачких пунктова на линијама додира сукобљених страна и потписивањем Спора зума о
прекиду непријатељстава и демилитаризацији Сребренице и Жепе успостављено је какво-такво примирје. Заустављена је контраофанзива Дринског корпуса ВРС на јединице 28. дивизије које су до марта 1993. године
знатно прошириле територију енклаве. Контраофанзива ВРС је изведена
као одговор на дејства 28. дивизије (8. ОГ) и заузимање територија које је
контролиса ла ВРС и стављање тих територија под контролу А РБиХ. Али
примирје које је успостављено је било крхко, а ра зноврсна активна борбена
дејства су из енклава извођена континуирано са краћим или дужим прекидима. Последица тих дејстава били су губици у људству, како у ВРС, тако
и међу српским цивилима у околним селима. Претила је опасност да љег
ширења територија под контролом А РБиХ и њиховог спајања са територијама у североисточној Босни (шири регион Тузле). У том слу чају, избијањем на Дрину, А РБиХ би пресекла територију Републике Српске и довела
до њеног раздвајање на источни и западни део. То за Републику Српску
није било прихватљиво. Осим активних борбених дејстава ово привидно
примирје А РБиХ у Сребреници и Жепи је искористила и за реорганизацију, попуну, одмор, обуку и снабдевање јединица у складу са плановима
које је та армија има ла. О борбеним дејствима и плановима А РБиХ биће
више речи нешто касније. Треба ло је успоставити организацију, попунити
и обу чити команде и јединице, како би на најбољи начин могли одговорити
захтевима планова за наредна дејства. Успостављање организације, попуна, опремање, обука и оспособљавање команди и јединица приоритетни су
захтеви војне доктрине и основни су услови за успешно функционисање и
извршавање задатака, пре свих борбених. Како су ова питања решавана у А
РБиХ у Сребреници и Жепи видећемо у примерима који следе.
„Ранија регија Жепа, а садашња општина, до сада је развија ла брдску бригаду која је формирана 27. 01. 1993. године, од првог и дру гог одреда ТО Жепа
који су до сада дјелова ли на овим просторима.
Увидом у организацијско-формацијску структу ру лаке и брдске бригаде коју је прописа ла Врховна команда ОС Републике Босне и Херцеговине дошли
45
Спора зум о комплетном преки ду непријатељстава од 31.12.1994. године, P1011
(или параграф 175 Извештаја ГС УН, П1226).
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смо до са знања да можемо формирати лаку бригаду. Стога Вам предлажемо
да извршите регистрацију бригаде под на зивом 1. ЛАКА ЖЕПСКА БРИГАДА. Посао око преструкту рирања смо готово привели крају тако што смо
формира ли: …“46

Затим тачно наводи које команде и јединице су, до тада, самоиницијативно формира ли и како се креће попуна као и могућности додатне попуне
формирањем резерве за ту намену. Предлог за формирање бригаде датира
после успостављања ЗЗ. Стога је ра зумно закљу чити да у А РБиХ никада
нису озбиљно размишља ли о демилитаризацији енклава и разоружавању
бораца, односно расформирању јединица у процесу демилитаризације. Зашто би после демилитаризације формира ли нову јединицу? За употребу у
борбеним дејствима, наравно. Не за параду.
У циљу довршетка реорганизације А РБиХ у источним енклавама начелник штаба (НШ) у ГШ А РБиХ је издао Наређење о претпочињавању
командама 2. Корпуса, ОГ-8 Сребреница, 1. Жепачке бригаде и 10. ОГ Горажде којим се 285. бригада Жепа од 15. 11. 1994. године претпочињава 8.
ОГ Сребреница. Дефинисани циљ овог претпочињавања је повећање ефикасности РиК-а (Руковођења и командовања, напомена аутора)47. Поставља
се питање због чега је циљ претпочињавања ове бригаде 8. ОГ дефинисан
као „повећање ефикасности РиК-а“? Одговор је само један. Без добре организације, како јединица, тако и команди нема ни ефикасног РиК-а, а без
ефикасног РиК-а нема ни успеха у борбеним дејствима. Систем РиК-а противника и јесте објекат од посебног значаја, његова критична тачка. Онемогућавање или онеспособљавање функције РиК-а, код противника нужно
доводи до хаоса. Критичне тачке представљају најважније циљеве на стратегијском, оперативном и тактичком нивоу на које се усмеравају дејства
снага и средстава, како би примора ли противника да ради оно што ми желимо. Све борбене снаге, организације и системи имају критичне тачке.
Према томе и РиК има своје критичне тачке, а оне се, пре свега, огледају у
команданту и систему веза. Зато је НШ ГШ А РБиХ и одредио овакав циљ
претпочињавања бригаде. Ефикасност система РиК-а у 8. ОГ, као и у осталим јединицама А РБиХ обезбедиће извршавање будућих планова.
У уводу предлога за пријем у АВС (Активна војна служба, напомена
аутора) и произвођење48 се каже: „На основу вашег акта број 03/158-19 од
14.02.1994. године достављамо вам попуњене обрасце за пријем у АВС, те
производјење у чин. Поред тога у прилогу вам достављамо описни дио ангажовања у досадашњем току рата, као и приједлог за произвођење у чин.“
Предлози су учињени по следећем:
Пред лог за форми рање 1.лаке „жепске бригаде“, Ору жане снаге општине Жепа,
број 21/94 од 02. 02. 1994, године, Коман ди 1.К „Ору жаних снага“.
47
ГШ А РБиХ: Наређење о претпочињавању број 01-1423-1 od 15.11.1994.коман дама
2.К, ОГ-8 Сребреница, 1.Жепачке бригаде и 10. ОГ Горажде, број Трибу на ла 0183922.
48
Приједлог за пријем у АВС и произвођење број 57/94 од 28.02.1994, Коман да 8. ОГ
Коман ди 2.К А РбиХ.
46
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Команда 8. ОГ Сребреница:
1. Начелник штаба Бећировић (Османа) Рамиз,
2. Помоћник К-данта за морал ИПД и вјерска питања Мачић (Адема) Нијаз,
3. Помоћник К-данта за безбједност Бектић (Раме) Неџад,
4. Помоћник К-данта за попу ну и перс. послове Мујчиновић (Ибре) Сулејман,
5. Помоћник К-данта за логистику Смајић (Хајрудина) Ибрахим.

Затим следи предлог за сваку бригаду као и за команду 8. ОГ.
То пока зује да Муслимани нису ни има ли намеру да изврше демилитаризацију, односно да јесу има ли намеру да наставе планска борбена дејства из енклаве у садејству, кординацији и синхронизацији са оста лим јединицама 2.К А РБиХ и другим снагама које су борбено делова ле са фронта
ка енклавама. Да су има ли намеру да се изврши демилитаризација и да су
извршили обавезе из Спора зума о демилитаризација отпа ла би ова потреба
за постављењима, унапређењима, произвођењима и пријем у АВС. Максимално се користе услови успостављени проглашењем Сребренице и Жепе
ЗЗ-а за организацију, преформирање, обуку и попуну јединица А РБиХ у
сребреничкој и жепској енклави. Један је циљ ових радњи. То је континуитет борбених дејстава из енклава у координацији и синхронизацији са јединицама на фронту.
У извештају о попуни под тачком 1. стоји: „У оружаним снагама распоредјено је 5.254 војна обвезника. Старосна структу ра: до 35 година има
4176 в/о, од 35 до 45 година има 839 в/о и преко 45 година има 185 в/о. Под
појмом ОС иска зани су: припадници Армије Р БиХ, МУП-а и јединица
везе“49
Ради се о извештају о попуни људством и материјалним средствима
оружаних снага Сребренице и других корисника попуне. Извештај је упућен на основу захтева Окружног секретаријата одбране Тузла број 13-72/93
од 16. 12. 1993. године и члана 18. Уредбе о одбрани са законском снагом. У
извештају се прика зује стање распореда људства и материјално-техничких
средстава (МТС) у фебруару 1994. године.
Затим се истиче колико лица је распоређено у јединице Радне обавезе
и колико МТС и стоке је распоређено по јединицама и како су распоређени.
То пока зује да је ГШ А РБиХ 8. ОГ-у и да ље попуњавао војницима, МТС
и стоком. Зашто би то радили осим за борбу и војне акције против ВРС?
Дакле, уочавамо да је сво време у Сребреници постоја ла војна јединица са
прилично великим бројем војника и добрим наоружањем. То су респектабилне снаге за које се може, без сумње, рећи да су у позадини непријатеља
и да представљају потенцијалну опасност, па макар и не изводили никаква
борбена дејства. Увек имају потенцијалну енергију на коју је ВРС мора ла
да рачуна и издваја знатне снаге за обезбеђење од те опасности. Посебно је
Извјештај о попу ни људством и матријалним средствима ОС и дру гих корисника
попу не, Секретаријат за одбрану Сребреница број 03-3/94 од 09.03.1994. године, Окру жном
Секретаријату за одбрану Тузла.
49
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значајно што та енергија није увек била само потенцијална него ефективна на шта је ВРС била приморана борбено деловати, како би умањила или
елиминиса ла ефекте те енергије јединица из енклава Сребреница и Жепа.
Ни један озбиљан командант на било ком нивоу (стратегијском, оперативном или тактичком) не би трпео ситуацију да иза леђа има непријатељских
јединица. Јединице у позадини непријатеља увек могу да, из потенцијалног стања, изврше стварни или потенцијални замах и да непријатељском
команданту наметну проблем који захтева приоритетно решавање. Дејства
јединица из позадине снагама са фронта даје повољнију оперативну предност за појачавање дејстава. У таквој позицији се нашла ВРС, те је због
самог постојања 28. дивизије (8. ОГ) мора ла да одвоји знатне снаге ради
безбедности сопствених јединица и територије.
„У вези Ваше Наредбе стр. пв.број 03/96-53 од 14.03.1994. године, достављамо Вам податке о попу ни јединица ОГ. Подаци су прика зани у обрасцу РП-1
са свим промјенама“.

Попуњеност 8. ОГ по овом извештају је следећа: официра 429, подофицира 562 и војника 4.535, што је укупно 5.526 припадника 8. ОГ Сребреница на дан 04. 06. 1994. године. (Извод из Извештаја о попуни)50
Неопходно је запа зити да се бројно стање 8. ОГ „Сребреница“ константно повећава, скоро сваког месеца за око 100 нових припадника. Повећање бројног стања 8. ОГ Сребреница се дешава у време када је енклава
треба ла бити демилитаризована, уз присуство снага Уједињених нација.
Одговор на питање зашто се снаге 8. ОГ у Сребреници константно увећавају у овом периоду добићемо у делу ана лизе о борбеним активностима
муслиманских снага у другој половини 1994. године и касније, а овде само
треба напоменути да је повећање бројног стања било предуслов за извођење планираних нападних дејстава у другој половини 1994. године с циљем
„ослобађања и спајања територија подручја Сребренице и Жепе са територијом Тузле и Кладња“.
Можемо закљу чити да су борбене акције муслиманских снага и намере да се оне наставе биле планске. Чак се јасно виде и циљеви борбених
дејстава снага из заштићених зона: спајање зона међусобно и њих са регијом Тузла и Кладањ. Заузимање територија или ослобађање, како они кажу,
свеједно је, али то нам само потврђује чињеницу и са знање да је у грађанском рату суштина борбених дејстава – борба за територије. А њихово заузимање или обезбеђивање представља атрибут коначног исхода сукоба.
Из Извештаја 1.НРЦ (Наставно регрутног центра, напомена аутора)
Сарајево51 види се да је у овом центру извршена обука 5 пола зника-слуша лаца из састава 285. бригаде у периду од 01. 02. до 30. 03. 1995. године.
Настава и обука су се у главном односили на употребу противоклопних
50
Коман да ОГ Сребреница број 130-29-25/94 oд 04.06.1994. године; Извјештај Коман ди 2.К А РБиХ , Органу за попу ну и персоналне послове.
51
Обу ка припадника 1.Жепске бригаде, Извјештај Коман де 1. Наставно регрутног
центра у Сарајеву Коман ди 1.Жепске бригаде број 02/5-106 oд 26.04.1995. године.
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средстава којима располаже Армија БиХ. То дока зује да је А РБиХ користила сваку прилику, па и примирје које је обострано потписано, да одморе, попуне, обу че и оспособе јединице и изврше потребне измене у њиховим организацијама како би се припремили за наставак оружаног сукоба и
евентуалном победом у том сукобу остварили војнички и политички циљ.
У извештају Команде 285. Иблбр Жепа52 Команди 28. дивизије о попуњености бригаде јасно се види да је бригада попуњена људством са 92,71%,
што ће рећи да је претпочињавање и преформирање бригаде успешно извршено и да је она спремна за извршавање наредних задатака који јој буду
додељени. Наведени проценат попуне имају оне јединице којима предстоји
борбени задатак. Али суштинско је питање откуд у ДЗ бригада са толиким
процентом попуне. То значи да А РБиХ није ни крила да нема намеру да
изврши демилитаризацију енклава. Напротив.
2.15. У наређењу Штаба врховне команде ОС БИХ команди 2.корпуса (Тузла) од 1.јануара 1994.год.53, дакле више од пола године од демилитаризације
Сребренице, на лаже се формирање 8. Оперативне гру пе „Сребреница“ састава пет бригада и један самостални бата љон, наводи се њихово прецизно
ну мерисање и на зив. Наређење је потписао магистар Стјепан Шибер, пу ковник техничке службе-бивше ЈНА, у то време заменик команданта Штаба
врховне команде ОС БиХ. Како је уопште било могуће пред узимати тако
опсежне војно-организацијске и војно-техничке радње у заштићеној зони у
којој је то по спора зу му забрањено, те у којој није смело бити никаквих наоружаних лица сем војника УНПРОФОР-а?

Статус ЗЗ се интензивно користи за реорганизацију А РБиХ у енклавама. А како је вршена реорганизација А РБиХ у зони 2.К А РБиХ и по чијој
одлуци најбоље ћемо видети из наредног примера.
На основу Одлу ке Предсједништва Републике Босне и Херцеговине о шеми организације Армије РБиХ број ПР: 02-8-841/94 од 24. 10. 1994. године,
те Наређења Начелника Генералштаба Армије Р БиХ стр. пов.бр. 4/19-2 од
12. 01. 1995. годи не, а у ци љу што рационал нијег одбрамбеног организовања Армије РБиХ, а ти ме и рат них једи ни ца у з/о 2. Корпуса, ра ди њене
што веће ефи касности у вођењу ослободи лач ке борбе про тив агресора на
РБиХ, Н А Р Е Ђ У Ј Е М
I – ОРГАНИЗАЦИЈСКЕ ПРОМЈЕНЕ
1. – Ф о р м и р а њ е
У зони одговорности 2. Корпуса формирати слиједеће јединице:
а) – Команду 21. дивизије…
52
Извјештај Коман де 285 Иблбр Жепа број 08-15-79/95 oд 31.01.1994. године Команди 28. дивизије.
53
Наређење Штаба Врховне коман де ОС БиХ Коман ди 2.К Тузла од 1. јануара 1994.
године, број Трибу на ла 01060704.
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е) – Команду 28. дивизије са приштапским јединицама и сједиштем у Сребреници,
по привременој ратној формацији број БХ-100.301.

Затим се наводе које јединице ула зе у састав 28. дивизије у
Сребреници.54
Важно је уочити због чега се врше организацијско-мобилизацијске
промене 2.К. Разлози су Рациона лизација одбрамбеног организовања, повећање ефикасности јединица 2.К, па и новоформиране 28. дивизије у односу на досадашњу 8. ОГ.
Зашто рациона лизација кад је треба ла бити извршена демилитаризација? Зашто повећање ефикасности јединица, па и 28. дивизије, која је, по
спора зуму, треба ла бити разоружана и расформирана? За борбена дејства,
наравно. Располагати јединицама, трошити средства за њихово опремање,
обуку и оста ле активности, а не употребљавати их, глупо је. Иза рационализације и повећања ефикасности јединица, као значајних војних принципа, стоји само једна намера: за употребу тих јединица у наредним борбеним дејствима. Дакле од решавања сукоба у БиХ оружаном борбом се није
ни у једном тренутку одуста ло.
Уласком 285. Иблбр Жепа у састав 28. дивизије са 1.127 припадника те
бригаде, укупно бројно стање 28. дивизије на дан 31. 05. 1995. године износи 6.450 бораца55. Дакле, не само да су вршили реорганизацију, већ су и перманентно повећава ли бројно стање јединица. Ако ово повећавање бројног
стања 28. дивизије доведемо у везу са спора зумом о демилитаризацији неће
нам бити тешко да закљу чимо да, уместо разоружавања и расформирања
у процесу демилитаризације, имамо нарастање бројног стања 28. дивизије.
То није зато што је А РБиХ има ла добре намере. Ра зумно је закљу чити да
је то чињено са циљем да се, у периоду примирја, јединице припреме кадровски, материјално и организационо за наредна дејства, а да се период
примирја на најбољи начин за то искористи.
Измене и допуне ратних формација су донете на основу одлуке Председништва Босне и Херцеговине број: Пр 02-8-841 и наређења ГШ А РБиХ
број 4/44-78 од 26. 05. 1995. године.56
И из овог наређења о изменама и допунама у привременим ратним
формацијама, као и многобројних других, експлицитно се може утврдити
потпуна интегрисаност муслиманских војних снага у „ДЗ“ и „БЗ“ Сребреница и Жепа, оличених у 28. дивизији КоВ, у целокупан и јединствен систем руковођења и командовања Армијом Р БиХ.
Напред наведена документа јасно ука зују на планску реорганизацију
ОС А РБиХ са циљем обезбеђивања ефикасније организације ОС и РиК-а.
Наређење Коман де 2.К А РБиХ број 03/73-2 oд 18.01.1995. „Реорганизација Армије РБиХ, Организацијске промјене РЈ у з/о 2.Корпуса, ОГ 1, 2, 4, 5, 6. и 8“.
55
Извјештај Коман де 28. дивизије број 03-183-196 oд 01.06.1995. године Коман ди
2.К; Стање попу не на дан 31.05.1995. године; Повећање броја припадника 28. дивизије.
56
Наређење Коман де 2.К број 03/13-1/95 oд 15.06.1995, Коман ди 28. дивизије, „Измјене и допу не у привременим РФ“.
54
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Све то је урађено крајем 1994. године и почетком 1995. године што, ван сумње, ука зује на намере Муслимана у БиХ да наставе са оружаним акцијама
и да на тај начин остваре циљеве. Посебно је индикативна реорганизација
ОС у заштићеним зонама, што ука зује на чињеницу да те зоне никада нису демилитаризоване, али и да није постоја ла ни воља ни намера да се оне
демилитаризују. Осим тога не може се порећи ни закључак да је целокупна
реорганизација, али и попуна и обука команди и јединица, извршена, највећим делом, за време потписаног примирја 31. 12. 1994. године. Другим речима, потписано примирје је искоришћено за наведене радње. Такође би се
могло, ван сумње, закљу чити да је примирје од стране муслиманске стране
и потписано ради напред планираних активности на реорганизацији, попуни и обуци. Примирје је плански изиграно са наведеном намером или је
искоришћено у ту сврху. Примирје је посебно искоришћено за извођење и
наставак операције „Скакавац“ која је подра зумева ла материјално и логистичко снабдевање снага у Сребреници, посебно са борбеним средствима.
О тој операцији биће речи нешто касније.
2.3.2. Снабдевање А РБиХ у Сребреници и Жепи
Осим реорганизације, обуке и попуне примирје и статус заштићене
зоне А РБиХ је у енклавама искористила и за снабдевање наоружањем, муницијом, експлозивима, минама и другим убојним средствима (УБС) потребним за вођење борбених дејстава. Како ћемо видети организована је
и изведена комплетна операција снабдевања јединица 8. ОГ (28. дивизије.)
под шифрованим на зивом „Скакавац“. Како је текло снабдевање видећемо
из следећих примера.
На саслушању мајора Франкена 11. 11. 2002. године57 именовани је изјавио да је 28. дивизија у Сребреници има ла новије, модеррније наоружање
од онога које им је понуђено из депоа за чување одузетог током процеса
демилитаризације. То би могао бити и разлог због чега су одбили да приме
то оружје из депоа. О томе је већ било речи. Исто тако је изјавио да негде
у мају (1995. године, напомена аутора) су приметили муслиманске борце у
Сребреници у сасвим новим униформама, маскирним наравно. Нагласио
је да то време коинцидира са мистериозним слетањем великог транспортног авиона на аеродром у Тузли. Такође је рекао да су из да љине видели да
борци 28. дивизије носе потпуно нове пушке ка лашњикове. На питање да
ли су могли ишта предузети да спрече и да ли су могли спречити дотур наоружања и друге опреме конкретним путем, Франкен је одговорио да је на
том делу пута био посматрачки пункт „Делта“, али када су чули за то они
су (Муслимани) једноставно променили руту. Као што видимо снабдевање
је вршено и у мају 1995. године.
Уместо да је Сребреница демилитаризована још у априлу 1993. године имамо ситуацију да се врши снабдевање 28. дивизије у мају 1995. године,
57

Франкен: Изјава на саслу шању, број Трибу на ла L0100602.
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две године откако је то подручје треба ло бити демилитаризовано и без наоружаних бораца. Тако се А РБиХ односила према потписаним спора зумима
и преузетим обавезама. Нису они ни има ли намеру да се 28. дивизија разоружа и да Сребреница остане без наоружаних бораца. Није им се уклапа ло
у план спајања територија енклава са слободним територијама у ширем
региону Тузле. Под појмом „Слободне територије“ су у А РБиХ зва ли територије које су они контролиса ли. Посматрано са војног становишта има
ту логике. Добро је имати једну јаку и добро наоружану формацију величине дивизије у позадини непријатеља са којом, у сваком тренутку, можете
координирати и синхронизовати борбена дејства. Осим тога, ако не може
постизати велике борбене резултате, сигурно је да, самим постојањем такве јединице у позадини непријатеља, везују се знатне снаге противника,
конкретно ВРС, чиме се увелико олакшавају дејства јединица са фронта.
У Ванредном извештају Врховном команданту58 (у да љем тексту ВК),
ГШ А РБиХ извештава о мерама које је ГШ предузимао за Сребреницу.
Набраја те мере, да би на крају извештаја доставили преглед борбених средстава које је ГШ доставио 28. дивизији. Преглед достављених борбених
средстава је подугачак. Нема сумње да је достава тих средстава намењена
за извођење борбених дејстава и да тај чин одступа од одредаба потписаног
спора зума о демилитаризацији. Снабдевање убојним средствима има само
један циљ, а он се може дефинисати као извођење ра зноврсних активних и
офанзивних борбених дејстава.
У времену од 27. 02. 1995. до 07. 05. 1995. за потребе енклава одржаван
је „ва здушни мост“59 са основним циљем „дотур и обезбеђење средстава
за вођење оружане борбе, евакуација рањеника, функционисање цивилних
власти и одржавање везе“. Затим, уз ана лизу „ва здушног моста“, Команда
РВ И ПВО А РБиХ доставља преглед летова за сваку енклаву. Не може бити
очигледнији пример и доказ да А РБиХ никада није одуста ла од оружане
борбе и да је то једини разлог зашто Сребреница и Жепа нису демилитаризоване. Свака војна јединица добро дође. Ако не за постизање конкретних
резултата у оружаној борби, наношењем губитака непријатељу у директној
борби, онда везивањем снага и на тај начин олакшавањем борбених дејстава оста лим јединицама.
Операција „Скакавац“60
Операција „Скакавац“ је планирана и изведена у склопу Директиве
бр. 4 врховног команданта А РБиХ, из друге половине 1994. године.
58
ГШ А РБиХ „Ван редни извјештај“ Предсједнику (Врховном комаднату), дока зни
предмет D67.
59
Коман да РВ и ПВО А РБиХ „Завршна ана лиза ва зду шног моста ка Сребреници и
Горажду“, D63.
60
Једанаест борбених доку мената наведено је изворно у тексту ове операције.
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Циљ операције „Скакавац“ јесте снабдевање јединица 28. дивизије у
Сребреници и Жепи борбеним средствима, пре свега, муницијом и минама, ва здушним путем. Рок за завршетак снабдевања је ограничен до пролећа 1995. Намера је да се 28. дивизија опреми како би крајем пролећа и у лето
1995. године могла да извршава добијене задатке који би били синхронизовани са остатком ОС РБиХ у склопу велике пролећне офанзиве А РБиХ на
ВРС и РС, коју су планира ли и припрема ли у Сарајеву.
Операција „Скакавац“ је извођена за сво време рата, чак и пре успостављања ЗЗ, током целе 1994. године, а посебно је интензивирана у периоду од децембра 1994. до маја 1995. године, што, само по себи, јасно говори о
муслиманским намерама које су канили остварити у 1995. години.
Операција је изведена хеликоптерским снагама авијације А РБиХ
транспортовањем наоружања, муниције и других МТС из рејона Кладња,
преко територије Републике Српске до енклаве Жепа (хелидрома у рејону
Орловог камена), одакле се део МТС, под веома јаким борбеним обезбеђењем, упућивао копненим путем до енклаве Сребреница, а део остављао
за потребе снага у Жепи. Према доступним подацима изведено је око 20
хеликоптерских на лета, иако се, ценећи количину доту рених МТС, може
закљу чити да је број на лета био већи. Летови су извођени ноћу од стране
најискуснијих пилота А РБиХ.
Поред операције „Скакавац“ муслиманске снаге су изводиле и операцију „Чико-Ка ле“ која је, такође, има ла за циљ снабдевање наоружањем
и борбеном опремом 28. дивизије али копненим путем. Ова операција је
траја ла током друге половине 1993. и константно 1994. године, кад год су
то омогућава ле временске прилике. Ипак, због значаја и ограниченог простора пажњу ћемо усмерити на операцију „Скакавац“.
– У првом броју листа „Прва ва зду хопловна“, издатом од стране 1.
Ва зду хопловне бригаде А Р БиХ у Живиницама 22. 05. 1995. године, (Број
Трибуна ла 02631399) на страни 2. чланка „Надмашили небеске висине“, поред оста лог се каже дса су први хеликоптери полетели крајем фебруара, а
до краја 1993 обављено је 10 летова за Сребреницу. Да ље се наводи да је до
краја године набављено још неколико хеликоптера чиме је повећана ефикасност летова за енклаве.
– Наређење НШ ГШ А РБиХ број 02-1/1613-1 од 14. 12. 1994. године,
командантима ОГ – 8 из састава 2. корпуса и 1. Жепске бригаде (Жбр) НШ
тражи да доставе податке да ли су спремни да упуте људе на договорене
локације, а онда их набраја појединачно за 8. ОГ и 1.Жбр, да преузму договорену опрему и средства.
– Наређење број 02-1/1730-1 ШВК Армије БиХ, команди 1. Жепске
бригаде
„Ваше ју трошње писмено обавјештење смо у потпу ности схватили. Везано
за ју черашње моје наређење и разговор. Оно је актуелно и будите спремни
за прихват.“
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– Команда 1. Жепске лаке бригаде под бројем 180-141/94 дана 31. 12.
1994. године упутила је лично генера лу Хаџихасановићу, НШ ГШ А РБиХ
извештај следеће садржине:
„Са наше стране све је урађено по вашем наређењу доста успјешно, брзо је
истоварен терет, пребачен на сигурно мјесто, трагови уклоњени. УНПРОФОР је при ула зу у зону видио хеликоптер и своме команданту пријавио у
Жепи да су у близини Зловрха слетила три хеликоптера вјероватно због кружења при слијетању. Под узео сам све мјере да УНПРОФОР онемогућим да
било шта уради неповољно по нас и о томе ћу вас извјестити када буде вријеме. Ову локацију Хелиодрома је предложио вама Бригадир Орић Насер.
Доставићу вам касније све приједлоге за да ље активности да се ово убудуће
одвија изван зоне, има добрих локација уда љених од зоне 05–10 км…“

– Наређење ГШ А РБиХ, НШ број 1-1/58-1 од 04. 01. 1995. године, Командантима 8. ОГ и 1. Жепске бригаде следеће садржине:
„ВЕЗА: Акт 1. Жепске лахке бригаде број: 08-20-3/95 од 03. 01. 95. Добијена
средства подијелите по спецификацији, а ако се дру гачије договорите извјестите ме о томе“.

– Извештај Команде 1. Жепске бригаде број 08-20-14/95 од 07.01.1995.
године, НШ ГШ А РБиХ
„Веза Ваш број: 1-1/81-1 од 07.01.1995. године.

Морамо промјенити мјесто, има ли смо проблема са УНПРОФОР-ом. Нову
изабрану локацију ћемо јавити за два дана. Интензивно пада снијег и неповољни су метео услови већ неколико дана. Највјероватније нова локација је
рејон Ку пусна.
Насер је однио своје по спецификацији“.

– Командант 1. Жепске бригаде, пуковник Авдо Па лић је, по наређењу
ГШ А РБиХ, дана 09. 01. 1995. године у акту број 08-20-17/95 упутио генералу Хаџихасановићу „Спецификацију потребних МТС за убацивање“.
„Уколико будете у ситуацији да нам поново вршите убацивање МТС хеликоптерима молимо Вас да нам првенствено доставите сљедећа МТС и орему.
1. Бестрзајни топ (бар један)
2. Граната за БсТ (ку мулативна, бар 20 ком.)
3. Лансер РПГ-7 (бар три комада)
4. Ракета за РПГ-7 (ку мулативна, бар 15 ком.)
5. ЗОЉА или мина за РБ (бар 30 ком.)
6. Граната за МБ 60 мм (бар 50 ком.)
7. Му ниција (7,62x39; 7,9; 7,62 за ПМ м-84; 7,62 и 7,65 пиштољска)
8. Тромблони (тернутних и ку мулативних бар 50 ком.)
9. Ручне бомбе (бар 100 ком.) итд. …“

– Генерал Хадџихасановић је дана 18.01.1995. године пуковнику Палићу послао „Наређење“ број 1-1/126-1 које гласи:
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„Одмах обезбједите прихват хеликоптера на договореном мјесту (ложење
ватре, обезбједјење ширег рејона хилиодрома) Ова на значена пошиљка ће се
довући у двије ту ре а распоредити по сљедећем:
Жепа
И терет рашчистите одмах како би хелиодром остао чист.
Зејнилагић – утоварено…“

Затим наводи како расподелити терет који се углавном састоји од муниције и других убојних средстава.
– Командант 1. Жепске бригаде актом 08-20-48/95 дана 19. 01. 1995.
године извештава Генералштаб А РБиХ:
„Обавјештење у вези Вашег акта број 1-1/126-1.Терет који је дошао са хеликоптером 18. 01. 1995, уредно смо примили и
смјестили на сигурно мјесто. Људе смо пову кли са терена, јавите нам орјентирно кад дола зи дру га ту ра да би има ли спремне људе и припремљен
хелиодром. Да ље наводи да још увек имају проблема са УНПРОФОР-ом…“

– „По овлашћењу команданта, Начелник штаба“ мајор Бећиревић је
дана 12.02.1995. године упутио командама свих бригада и самосталног бата љона у саставу 28. дивизије КоВ наређење број 01-32/95 (Број Трибуна ла
01837514)
«Обезбјеђење прола за Сребреница-Жепа“, Наређење:
У циљу безбједног прола за и доту ра МТС на релацији Вукоњин стан – Бу че
(Ложња) односно кроз Су шицу и Подравање
Н А Р Е Ђ У Ј Е М (прецизира свим бригадама и самосталном бата љону које
рејоне и делове кому никација да обезбеде, примедба аутора)…»
– Генералштаб Армије Р БиХ под бројем 1-1/224-1 дана 07.02.1995. године послао је командама 8. ОГ Сребреница и 1. Жепске бригаде „Обавјештење и расподјела ТМС“ у којем се наводи:
„1. Одмах су тра извршите посједање хелиодрома и обавите потребне радње
ради пријема робе.
Напомене из наређења:
– Пу шке давати у предвиђену маневарску бригаду ОГ-8 Сребреница.
– Новац (308.000 ДМ) које је Бргуља преузео од пилота предати К-ди ОГ-8
Сребреница.
– Сва средства која ша љемо не смију бити ни за грам нити комад продавана
– ко то учини тешко ће одговарати. Средства намјенски расподјељивати и
користити за шта устројити прецизну евиденцију и учинити одговорне људе
који се тиме баве.
– Потврдите у једном доку менту сва до сада примљена средства. Посебан
доку мент за Жепу посебан за Сребреницу“.
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Пара лелно са реорганизацијом, попуном и обуком јединица и команди вршено је и снабдевање тих јединица муницијом, наоружањем, опремом
и убојним средствима, како би се 28. дивизија спремила за борбена дејства
која је очекују у наредном периоду. Све је то у функцији усавршавања борбене спремности и вредности 28. дивизије А РБиХ. Све што смо сагледа ли
у овом и претходном поглављу ука зује на чињеницу да се ради о јединици
која има озбиљну борбену вредност и респектабилну борбену моћ која је
могла ВРС-у нанети озбиљне губитке и проблеме у наредном периоду.
Обавештајне и службе безбедности ВРС и РС су својим радом откриле скоро све ове активности 28. дивизије. ГШ ВРС је располагао са тим информацијама. Стога је морао извршити одговарајуће припреме за одговор
на иза зов који ВРС очекује, по свим проценама, у пролеће 1995. године. Са
војног становишта одговор је морао бити правовремен, ефикасан и ефектан, како би се спречило свако изненађење и одбранила Република Српска. Другим речима ВРС је мора ла предузети „предупређење“, као један
од важних принципа Војне доктрине. Није јасно зашто ВРС није спречила
ове летове хеликоптера за енклаве иако је за њих, како смо видели, зна ла.
Мотив за непредузимање одговарајућих мера на спречавању снабдевања
јединица у енклавама је, у најмању руку, сумњив. Са становишта војне доктрине то је недопустиво. Напротив. Све се чини да се логистичка пупчана
врпца непријатеља пресече или издужи, као један од најзначајнијих услова
његовог пора за. И то не било каквог пора за, већ пора за без борбе. На која
дејства 28. дивизије и начин како је ВРС мора ла на њих да узвраћа, видећемо у наредним поглављима.
2.3.3. Борбена дејства 8. ОГ (28. дивизије А РБиХ) 1994. године
Уместо демилитаризованог подручја у и око енклава и да ље су присутне значајне војне снаге. У енклавама непрекидно егзистира 28. дивизија
А РБиХ. Испољава извиђачка, диверзантска и друга активна борбена дејства из енклава, а потом се враћа у њу под окриљем снага УН. Присуство
УН снага, успостављање ЗЗ и потписивање Спора зума о прекиду непријатељстава и демилитаризацији енклава, 28. дивизија А РБиХ, по плану и наређењима претпостављене команде, непрекидно користи за усавршавање
организације, обуке, планирања и извођења борбених дејстава, логистике и
борбене готовости. У то смо се на претходним страницама уверили. ВРС-у
је, на основу информција обавештајне службе и из потчињених команди,
то познато. Са становишта војне доктрине на делу смо има ли „безбедносну дилему“61. Са војног становишта, а и из практичних разлога, ВРС је на
61
„Безбедносна ди лема“:Када једна држава пред узима мере на плану организацијских промена у својим ору жаним снагама, измену војне доктрине, попу ну новим борбеним
системима, распоређивање јединица ван гарнизона или маневре, он да дру га држава, пре
свих суседна, то схвата као претњу сопственој безбедности па на основу тога пред узима
контрамере као одговор на угрожавање сопствене безбедности. И трка у наору жању је последица „безбедносне ди леме“.
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„безбедносну дилему“ била приморана одговорити. Одговорила је јачањем
одбрамбених капацитета око енклава и узвратним дејствима које је 28. дивизија А РБиХ непрекидно провоцира ла. Да је муслиманска страна извршила обавезе преузете спора зумом о демилитаризацији, ВРС не би има ла
потребу издвајати значајне снаге за одбрану од дејстава из енклава. Изоста ла би и „безбедносна дилема“, а тиме и реаговање ВРС. Са војног становишта ангажоване снаге ВРС је могла употребити на другим подручјима,
посебно на оним где су територија и становништво Републике Српске (РС)
били значајно угрожени. Тих подручја је било и 1994. године, а посебно у
1995. години на западном делу РС. Из прегледа борбених акција 28. дивизије који следи видећемо како је ова дивизија ствара ла „безбедносну дилему“
и приморава ла ВРС на реаговање и узвратна дејства.
„… Пу тем информација које смо добили од Вас, као и пу тем средстава јавног информисања обавијештени смо да су јединице 2. Корпуса у протеклим
данима постигле значајне успјехе на ратиштима из правца Кладња, Ка лесије, Зворника и дру гим теренима, што нас радује. Вама и свим припадницима
2. Корпуса упућујемо најискреније честитке за постигну те успјехе.
Жеља нам је да и припадници 8. ОГ узму учећа и дају свој допринос ослобадјању оку пираног простора те Вас стога молимо да нам дозволите изводјење б/д у позадини агресора на правцима према вама и о томе нас обавјестите
и дате нам конкретне задатке по мјесту и времену.“62

Јасно је дакле да се ради о планираним борбама чији је циљ координација дејстава јединица са фронта и оних у позадини „агресора“, како командант 8. ОГ каже. Такође је јасно да он своју јединицу види као значајну
војну силу чија снага је повећана чињеницом да се на ла зи у позадини непријатеља и може да дејствује ка фронту. Осим тога јасна је намера и жеља
Муслимана да ослободе, како командант каже, окупиране територије, како
би објединили енклаве са територијом у ширем региону Тузла и Кладањ.
А да би обезбедио успех у жељеним борбеним дејствима за које тражи од
претпостављеног одобрење, како би борбе биле синхронизоване са онима
на фронту, команда 8. ОГ од Штаба Врховне команде, члана Ратног предсједништва Сребреница у Сарајеву Ефендић Му рата и Команданта 2. Корпуса тражи „Обезбеђење и дотур МТС-а“. Релевантни део захтева гласи:
„У вези са обављеним разговором са чланом РП општине Сребреница 21. 07.
1994. године достављамо вам потребе неопходних материјално техничких
средстава и молимо Вас да иста обезбједите и доставите на слободну територију општине Сребреница и то… (затим набраја која су им средства и наоружање као и му ниција потребни, примедба аутора).“63

62
Захтев коман данта 8. ОГ број 130-01-23/94 oд 25.05.1994. „Извођење борбених
дејстава-тражи".
63
Коман да 8. ОГ, акт број 130-01-63/94 oд 26.07.1994. године, „Обезбеђење и дотур
МТС-а-тражи".
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На овом месту пажњу заслужују и два појма којима се служи командат 8. ОГ. То су „агресор“ под којим он подра зумева ВРС, и „окупиране
територије“, под којима он подра зумева територију под контролом ВРС.
Нећемо, због ограниченог простора, шире коментарисати те појмове. Али
било би занимљиво чути муслиманско мишљење и објашњење о томе како
то Срби, једини у целом свету, могу извршити агресију на сопствена имања
и како их могу окупирати.
„У разговору са представницима УНПРОФОР-а у Сребреници дана
29.07.1994. год. дошли смо до са знања да су исти обавјештени и располажу
подацима о припремама за извођење борбених дејстава јачег интензитета са
правца Кладња, према Хан Пјеску и Власеници, а која ће се изводити ових
дана.
Такође представник снага УН-а у разговору са једним од К-даната армије Р
БиХ који тренутно борави у Кладњу дошли су до података да се на подручју
Кладња формира бригада од становништва општина Хан Пјесак и Власеница која ће изводити б/д и ослобађати ове градове. Преставници УН-а располажу и податком да командант дру гог корпуса већ дуже вријеме борави на
просторима општине Кладањ и лично припрема извођење б/д.
Исто тако постоји сумња да су српски обавјештајни извори ушли у систем
сателитских веза снага УН-а и да располажу подацима за припреме и извођење б/д на овим просторима.“64

Овај кратки одломак Обавештајног извештаја команде 8. ОГ садржи
више значајних информација о намерама А РБиХ и припремама за њихово
остварење. Прво: јасно разоткрива учешће УНПРОФОР-а као посредника
и сарадника у обавештајној делатности у корист муслиманских ОС; друго: 2.К А РБиХ припрема напад на територију РС, а да су намере озбиљне пока зује чињеница да командант 2.К борави у Кладњу где лично врши
припреме за тај напад; треће: руководство А РБиХ формира нову јединицу
од припадника расељеног становништва из подручја на која се планира напад, очекујући да би они треба ли бити највише мотивисани за тај напад и,
четврто: обавештајна служба ВРС је открила намере А РБиХ, што нам, са
предњим закључцима, пока зује значај обавештајне делатности за извођење
борбених дејстава.
У другом Обавештајном извештају се наводи:
„Дана 06.08.1994. год приликом извиђања непријатељских положаја, гру па
од 7 војника са командантом 280.иблбр, је исувише близу пришла непријатељским положајима (на 10 метара од непријатељских ровова) и том приликом наишла на минско поље постављено од агресора. Од гелера противпјешадијске одскочно-распрскавајуће мине смртно су страда ла два (2) припадника Армије Р БиХ, а тројица од којих и командант 280.иблбр су рањени.
64
„Обавјештајни извјештај“ број 130-26-16/94 oд 29. 07. 1994, референта за обавјештајне послове 8. ОГ Коман ди 2.К.
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Тјела мртвих су изву чена и покопана, а рањени се на ла зе у градској болници
у Сребреници.“65

Информација да командант бригаде лично предводи извиђачку групу,
да извиђање врши прихватајући ризик превеликог приближавања предњем
крају јединица ВРС, потврђује нам чињеницу да јединице 28. дивизије имају озбиљне намере. Када командант лично врши извиђање онда то подразмева да предстоји борбена акција за коју он тражи најповољнију прилику и услове; борбене, земљишне и временске. Извиђање од мањег значаја
не врши командант јединице лично. То раде извиђачке јединице и групе
обу чене и оспособљене за прикупљање података извиђањем. Евентуални
губитак команданта бригаде, а овај се том ризику изложио, за свачију војску је, чини се, ненадокнадив губитак. У конкретном слу чају евентуални
губитак команданта бригаде за А РБиХ би био превелик јер ни та армија
као ни ВРС нису располага ли значајним бројем професионалниих официра
оспособљених за командовање јединицама ранга бригаде. Чињеница да је
ушао у минско поље нима ло не чуди. Све јединице испред предњег краја
одбрамбених положаја постављају минска поља, нарочито на међупросторима или деловима бојишта који се могу бранити такозваним „фортификацијама без људских посада“. Топографска структу ра земљишта и борбени
распоред јединица пресудно утиче на одлуку где ће се те препреке и фортификације поставити.
„Цијенећи сву сложеност ситуације у Сребреници и Жепи како у погледу
могуће одма зде због успјеха Армије Р БиХ, тако и због одма зде баш према
Сребреници, Жепи и Горажду у слу чају скидања ембарга на увоз оружја у
БиХ тражим да се обезбједи максимални ниво б/г јединица. (Затим наводи
да су у могућности да им доставе све врсте му ниције и да буду спремни да
их преузму, на локацијама које ће сами одредити, примеда аутора.)
У слу чају скидања ембарга УНПРОФОР планира напу штање РБиХ, а тада
сви морамо бити спремни да офанзивом извршимо наше спајање. Морају се
координирати б/д споља и изну тра и ви радите на припреми. Када се обезбједи пу на готовост и на једној и на дру гој страни и када успјех буде извјестан кренуће се у планиране активности. Држите у пу ној б/г војску и чувајте
наш народ. Ја вам честитам на свему до сада урађеном. До слободне Босне
и Херцеговине!“66

Цитат је из Наређења команданта ШВК ОС РБиХ. На делу је јасан доказ, са највишег војног врха, које борбене операције се планирају у наредном периоду на свим нивоима (стратегијском, оперативном и тактичком) и
шта се на политичком плану очекује. Очекује се могућност да међународна
зајдница укине ембарго БиХ на увоз наоружања, на основу чега политичко
65
„Обавјештајни извјештај“ помоћ ника коман данта 8. ОГ за обавјештајне послове
број 130-26-17/94. oд 08. 08. 1994. Коман ди 2.К.
66
Наређење коман данта ШВК ОС РБиХ Стр.пов.бр. 01-1/21-641 oд 29. 08. 1994. године коман дама ОГ Сребреница, бригаде Жепа и НШ ШВК Какањ.
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и војно руководство БиХ очекује слободан увоз наоружања и војне опреме
у великим количинама. Ако се то деси они ће се знатно наоружати, те се
за ту ситуацију треба припремити непрекидним одржавањем борбене готовости на највишем нивоу и извршити оперативно тактичке припреме за
дејства ширих размера ради спајања са енклавама. Намере нису скривене.
Они знају да ће, у слу чају укидања ембарга, и УНПРОФОР напустити БиХ,
што је један од значајних услова за несметану реа лизацију њихових намера
и остварење циљева. Значи ли то да је УНПРОФОР у БиХ био због тога да
муслиманској страни обезбеди повољне услове за борбу и да их у слу чају
већих операција ВРС заштити? Осим тога, координација и операције ширих размера на јесен су кључне речи у овом наређењу. То значи координација дејстава јединица са фронта и оних у енклавама, односно јединица
у позадини непријатеља. Интересантно је да у овом наређењу командант
ШВК А РБиХ упозорава на могућу и очекивану „одма зду“ ВРС због успеха
А РБиХ и то, посебно, одма зду према Сребреници и Жепи. Најављује ли
то генерал Делић наредне догађаје који ће се десити у јулу 1995. године?
Постоји ли, дакле, план у ГШ А РБиХ да ВРС изврши одма зду према 28.
дивизији? Ако не постоји зашто би то генерал у наређењу потенцирао? Са
којом намером? Ради постизања вишег степена борбене готовости (б/г) није, јер би се таква предвиђања и упозорења могла негативно одра зити на
морал јединица у енклавама, а то би, са своје стране, урушило б/г јединица
на најефикаснији начин. Резултат овога наређења су најмање три операције оперативно-тактичког значаја које је предузела А РБиХ после њега.
То су, прво: операција „Скакавац“ за дотур наоружања и МТС у енклаве
Сребреница и Жепа ва здушним путем; друго: операција „Чико-Ка ле“ за
дотур наоружања и муниције копненим путем у Сребреницу и Жепу; и
треће: операција 2. Корпуса синхронизовано са снагама 8. ОГ Сребреница
и 1.Жепске бригаде „с циљем пресецања територије Републике Српске у захвату подручја Кладањ-Зворник и тиме спајање наведених муслиманских
војних снага и територија“.
Зна ла је изгледа и ВРС, путем својих обавештајних служби, да би УНПРОФОР могао у одређеним околностима напустити територију па је у Директиви Оп. бр. 7 ВК РС и наређено шта да се, у том слу чају, ради, односно
шта да уради ВРС и које задатке да изврши, о чему ће бити речи касније.
Командант 2.К А РБиХ издао је Наређење67 на основу наређења ШВК
А РБиХ стр. пов.бр. 02-1/1070-1 од 30. 08. 1994. године, у којем од свих потчињених јединица захтева предузимање мера на заштити јединица од извиђачко-диверзантских акција и наређује команди 8. ОГ да до 10.00 часова
04.09.1994. године известе о предузетим мерама. Посебно је важна 8. ОГ
јер њој предстоји значајан део задатка у наредним операцијама. С тога је
неопходна посебна заштита те ОГ, како се не би откриле њене намере. То и
јесте један од значајнијих принципа војне доктрине – посебна контраобаве67
Наређење коман данта 2.К А РБиХ број 02/1-1505/1 oд 31.08.1994. године, свим
Оперативним гру пама.
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штајна заштита оних јединица које ће извршавати најважније задатке, и са
оста лим јединицама изводити демонстративна дејства. Следеће Наређење
ШВК ће нам то најбоље пока зати.
„Одмах извршите извиђање старих линија слободне територије:
Џевање-лијеву оба лу Дрине до ушћа Дрињаче-Па љевићи-Дрењак-т.т. 665Г.Брана-Кру шик – с. Мратињу-Мратињско брдо-Јасиковача: да ље – с. Каменица – т.т. 560 Превила- с. Свиљевићи – лођак до Нове касабе.
Лијево од Н. Касабе, старе положаје до Дрињаче, извиђа 1. Подрињска муслиманска бригада.
Извиђање извршити до 07. 10. 1994. године и пакетом поша љите дета љан
извјештај да ли је линија посједну та, број четника, број оруђа, рејони размјештаја интервентних јединица и њихова јачина.
За сваки објекат дати прецизне податке.
По сваку цијену настојати да се не открију ваши покрети.
Не сту пати нигдје у борбу с четницима.
Оста ле податке из плана слаћемо Вам према потреби и према активностима
како се која одвија.
МАКСУЗ СЕЛАМ! И нека Ка ле поша ље одговор на оно писмо“!68

Ово је цитат из Наређења ШВК А РБиХ. Наређене извиђачке активности и наређење да се оне обаве у строгој тајности, да се, због захтева
тајности, избегавају борбе са непријатељем, како се те активности не би
откриле, упућују на ра зуман закљу чак да А РБиХ врши припреме за офанзивна дејства ширих размера.
„Извршавајући ваше наређење стр. пов.број: 01/КЗ-4954/94 од 04.10.1994. год
утврђен је распоред снага агресора како слиједи:..“69

Затим су, на две странице извештаја, детаљно изнети резултати извиђања положаја ВРС и територије Републике Српске у дубини 20–30 километара. Ништа се не препушта слу чају. Комуникације иду у оба смера:
наређења потчињеним јединицама и извештаји из потчињених јединица о
реа лизацији наређених задатака. Следи борбени документ који потврђује
предње ставове о планираним офанзивним дејствима А РБиХ.
„ЗА МИСАО ДЕЈСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗА ДАТКА“
„Цијенећи ситуацију, планирајући и припремајући предстојећа б/д на ширем простору Каменице, Церске и Коњевић Поља у складу са договорима
Наређење ШВК А РБиХ број 01/KZ-4954/94 oд 04. 10. 1994. године.
Извјештај коман де 8. ОГ број 01-130-202 oд 11. 10. 1994, Начелнику ШВК, ИКМ
(Исту рено командно место) Живинице.
68
69
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са Вама планирам ангажовати јединице 8. ОГ по следећем распореду: (затим прецизно наводи јединице, правце и објекте њиховог дејства, примедба
аутора).
Молим да ми се одобри да лично идем са једном од гру па на извршење задатка, а да на КМ одредим дру гог старјешину, и бићу у вези са истим.
У ду ху договора са Касимом (Ка ле) неопходно је да јединице 2. Корпуса
борбено дјелују и чине спој са нама од Нове Касабе – Лемино брдо (тт 613) –
Снагово – Кула град – Дивич гдје поставити барикаду.
Да би извршили замишљен задатак неопходно је одмах обезбједити и убацити што већу количину му ниције и то: …
Очекујем одговор и да ље инструкције за рад. Сретно на пу ту до побједе.“70

Ово је предлог замисли команданта 8. ОГ за извођење борбених дејстава који он упућује на разматрање у ГШ А РБиХ. По значају ово је најважнији део Одлуке команданта у којој он изражава намеру. По стандардној војној процеду ри овај предлог би треба ло да иде у команду 2.К која је
непосредно претпостављена команди 8. ОГ. Процеду ра је нарушена, јер се
командат 8. ОГ, како се види, договорио са НШ ГШ АРБиХ лично. Мора да
се ради о веома значајном договору, али и борбеним дејствима, јер предлог
Замисли се упућује у највишу команду А РБиХ. Вероватни разлог томе је
координација дејстава на највишем, стратегијском, нивоу. Како ћемо касније видети ради се о јединственој операцији, те је ради њеног успеха, координација дејстава веома важна. Командант 8. ОГ је у предлогу прецизирао свакој јединици правце, објекте и циљеве дејства. „Општи циљ дејства
је да се 8. ОГ споји са остатком 2.К и територије енклава споје са територијама ширег региона Тузла“. И овај документ потврђује намере А РБиХ и њене

Врховне команде да наставе оружана дејства и да војном силом остваре
постављене политичке циљеве. Изгледа да су и они приста лице и поборници старе изреке да се мир ствара победом, а не уговором или спора зумом.
„Веза Ваш акт број: 02-1/1347-1
У вези Вашег акта број 02-1/1347-1 од 01. 11. 1994. године обавjештавамо вас
да и ми интензивно радимо на припреми предстојеће операције. Раније смо
вам доставили нашу замисао извршења задатка“.71

Из овог релевантног дела Извештаја 8. ОГ претпостављеној команди (опет не својој непосредно претпостављеној команди, већ команди за
два степена више, што није уобичајена војна процеду ра) јасно је да се ради
на прецизној координацији и синхронизацији борбених активности. Затим
70
„Замисао дејства за извршење задатка“ број 01/130-204/94: oд 30. 10. 1994. године,
коман данта 8. ОГ, Начелнику ШВК А РБиХ и коман данту ОГ-6
71
Извјештај Коман де 8. ОГ број 01/130-204 oд 03. 11. 1994. године, начелнику ШВК
А РБиХ.

58

Ратко П. Шкрбић: СРЕБРЕНИЧКА ПОДВАЛА

наводи да је са командантом жепске бригаде извршио координацију убацивања и преузимања МТС, да ће упутити једног старешину у ШВК да их
лично упозна са могућностима 8. ОГ и тражи контакт са председником ради обезбеђења новчаних средстава за породице погинулих бораца. На крају
закљу чује да је морал бораца и народа изузетно велики.
Нема сумње да се ради о јединственој операцији 2.К А РБиХ у којој
учествују све јединице 2.К укљу чујући и оне у енклавама, а да је операција
2.К А РБиХ саставни део јединствене стратегијске операције А РБиХ. Јединице 8. ОГ ће борбена дејства изводити из позадине синхронизовано са
оста лим јединицама корпуса. Тако се и изводе операције оперативног значаја. Јединствено, синхронизовано, са јединственим циљем и усаглашеним
задацима.
„Појавила се велика жеља припадника 8. ОГ да учествују у офанзивним Б/Д
на ослобађању територијалног простора који раздваја слободну територију
Сребренице са слободном територијом окру га Тузла. У ту сврху извршена
су сва детаљна извиђања непријатеља. Извршен је одабир људства за извршење Б/Д и психо-физичка припрема.“

А у закључку овог извештаја се каже:
„Највећи проблем ће представљати убацивање великог броја војника из Д/З
на одредиште, а да не примјети УНПРОФОР, те избјегавање минских поља на пу ту Сребреница – одредиште… Су штински је закљу чак да јединице
у саставу 8. ОГ могу успјешно извршавати тренутно постављени задатак.
Активности у јединицама, а посебно успјеси бораца А Р БиХ су утица ли
позитивно на побољшање борбеног мора ла свих бораца. Добивени задаци
за припрему могућих офанзивних и дефанзивних Б/Д и сарадња са дијелом
дру гих јединица изван 8. ОГ да се изводе задаци видно су побољша ли борбени морал.“72

Спајање територија енклава са територијама које контролише А РБиХ
у ширем рејону Тузла и пресецање територије РС избијањем А РБиХ на
Дрину стратегијски је циљ А РБиХ и у сваком борбеном документу има
доминанту позицију. С обзиром да је ВРС била упозната са намерама и
циљевима непријатеља она је била приморана да припреми одговоре на
те претње и узврати на испољена дејства, како би одбранила и заштитила
сопствено становништво и територију. Посматрано из угла војне професије, легитимно је право ВРС да спречи свака дејства муслиманских снага и
губитке у сопственим редовима и заштити становништво и територију РС.
Легитиман циљ за ВРС је поражавање и уништење муслиманских снага ма
где се сукобили, рачунајући и енклаве. Занимљиво је како овај старешина
8. ОГ, помоћник команданта, идентификује највећи проблем у предстојећој
операцији. „Највећи проблем ће представљати убацивање великог бро72
„Извјештај за мјесец октобар 1994. год. о стању борбеног мора ла“ број 13-28169/94 oд 07. 11. 1994. године Помоћ ника коман данта 8. ОГ за морал, Коман ди 2.К А РБиХ.
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ја војника из Д/З на одредиште, а да не примјети УНПРОФОР, те избјегавање минских поља на путу Сребреница – одредиште“.
То и јесте проблем. Откуда у демилитаризованој зони велики број
војника?
Наређењем команданта 283.бригаде73 је прецизирано учешће 200 војника ове бригаде са одговарајућим наоружањем у нападу на шири рејон
села Нова Касаба и садејство са суседима: десно бригада 284, лево бригада
281, у склопу операције спајања 8. ОГ са јединицама 2.К А РБиХ. Нећемо
шире коментарисати ово наређење. Истакли смо га са намером да покажемо и докажемо да је А РБиХ има ла план операције за спајање 8. ОГ са
остатком 2.К А РБиХ, а тиме и територија енклава са регионом Тузла. На
основу тога плана вршили су и координацију и синхронизацију дејстава
јединица, како овде видимо, до најнижих нивоа, самосталних бата љонабригада. ВРС-у је једино преоста ло да, на основу обавештајних са знања о
намерама А РБиХ, буде борбено спремна да план А РБиХ осујети и спречи
његову реа лизацију.
Штаб ВК А РБиХ одговорио је команди 8. ОГ на предлог „Основне
замисли“ ове ОГ.
„Ваш приједлог строго пов. број: 01/1300-204/94 од 30.10.1994. године пажљиво смо проу чили и након усаглашавања у 2. Корпусу дошли до сљедећих закљу чака: …“74

Затим следи текст из којег недвосмислено са знајемо да је прихваћен
предлог 8. ОГ за убацивање снага у дубину положаја ВРС, да је циљ дејства
спајање са територијом Тузла, да је дубина убацивања снага ма ла у осдносу
на предвиђени циљ и не обезбеђује његово достизање, да је главни лимитирајући фактор немогућност несметаног снабдевања јединица 8. ОГ убојним
средствима и муницијом и да би евентуални напад четничких снага, како
он на зива ВРС, пореметио њихове планове. Затим следи предлог „Основне
замисли за наредна дејства“ команде 2.К А РБиХ и тражи се мишљење команде 8. ОГ. Овде има одступања од уобичајених војних процеду ра. Али
циљ предстојеће операције, ослобађање енклава и спајање територија енклава и Тузле, одређује метод рада на доношењу одлуке.
Једно је сигурно. Ради се о стратегијском плану и стратегијској операцији за А РБиХ. У то нема сумње. Стога се усаглашавање и врши на највишем нивоу и то за два степена више и два степена ниже. Тако се поступа
само када се планирају и изводе најзначајније борбене операције. Предстојећа, коју планира А РБИХ, је несумњиво то.
„1. Замисао је: (2.К А РБиХ, напомена аутора) Активним борбеним дејствима ослободити дио привремено запосједну те територије Босне и Херцегови73
Наређење Коман данта 283. бригаде 8. ОГ број 191-10/94, oд 07. 11. 1994. године,
пот чињеним јединицама.
74
„Основну Замисао за извршење задатка“, Начелник ШВК ОС РБиХ број 021/1394-1 oд 09. 11. 1994. године, Коман данту 8. ОГ, дока зни предмет P2369.
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не општина Брату нац, Власеница, Шековићи, Зворник и Ка лесија и спојити
слободне територије Жепе и Сребренице са слободним територијама Зворника, Ка лесије и Живиница с циљем стварања сталног слободног коридора
за снабдјевање становништва и логистичко обезбјеђење јединица Армије
РБиХ и основице за даљња ослобађања сјевероисточне Босне као цјелине..“.

Затим следи одређивање граница коридора који би треба ло успоставити, начин извршења задатка свих јединица у саставу 2.К и оних које ће
му садејствовати из чега се јасно уочава синхронизација борбених активности јединица по времену и простору. Услов за извршење задатка, и то битан услов, је снабдевање јединица 8. ОГ муницијом и убојним средствима,
а потом се даје објашњење како ће се вршити снабдевање 8. ОГ. Прецизно,
са највишег нивоа (ШВК) су издати задаци борбеним групама (БГ) које
треба убацити, њихов састав, места убацивања у позадину ВРС и задатке
сваке групе и подела у подгрупе. Издавање задатака јединицама за три и
више степени ниже није чест слу чај у војној пракси. Напротив, то је веома ретка ситуација и у војној литерату ри се спомиње и доводи у везу са
савременим системима за командовање и управљање ЦзИ, (командовање,
контрола, веза-комуникација и обавештајна делатност-извиђање) који командантима омогућавају везу и комуникацију са најнижим нивоима јединица, до посада тенка, и тако их доводи у искушење да то и учине уместо
потчињеног команданта. Наређено је формирање 4 (четири) борбене групе
(БГ) са 16 (шеснаест) подгрупа које се све убацују у позадину ВРС. Зашто
је овим БГ-а прецизирао задатке ШВК? Зато што је он вршио координацију
и синхронизацију борбених дејстава свих јединица са главним (општим)
циљем дејства А РБиХ. Носилац дејстава је 284.Иблбр. Затим следи задатак
оста лим јединицама 8. ОГ у којем је командант ове ОГ овлашћен да он, по
својој одлуци, употреби оста ле своје потчињене јединице.
Затим следи:
„4.8. Објективна су наша са знања да се четници спремају да ударе на вас
када и како то још незнамо. У том слу чају вам слиједи му котрпна одбрана
и у крајњем пробој из окружења што је веома сложена радња јер ћете имати
народ на леђима, губљење слободне територије и кретање оку пираном територијом. У односу на то ова операција нема тако битне проблеме. Су штина
је да ми отпочнемо са операцијом прије него се четници одлу че за напад.
За пробој из окружења можемо и хоћемо помоћи али сигурно мање и мање
ефектно у односу на реа лизацију операције…
4.11. Све задатке који се односе на Жепу увезиват ћете лично са К-дантом 1.
Жепачке бригаде.“

Шта је у тачки 4.8 значајно? Јасно се распознаје процена највише војне команде А РБиХ да ће ВРС, ако прва изврши напад на 8. ОГ, остварити
преду хитрење и на тај начин осујетити извршење планиране операције 2.К
А РБиХ и нужно наметнути промену плана. Промена плана је директно
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најављена упозорењем 8. ОГ-и да им, „у том случају, следи прелазак у
мукотрпну одбрану и у крајњем случају у пробој из окружења“. Не бих
се заклео да ова, у овом моменту, претпостављена ситуација није, већ, била са зрела у главама највиших политичких и војних личности Федерације БиХ. Зашто би је, иначе, у „Основној замисли“ износили, ако знамо да
је Замисао, уствари, визуа лизација бојишта, односно изражавање намере?
Поред тога, ван сумње је јасно да највиша војна команда А РБиХ најављује губљење слободне територије и исељавање становништва („јер ће те у
пробоју ’имати народ на леђима’“). Они су зна ли да народ у енклавама
неће остати ако 8. ОГ (28. дивизија) буде поражена и присиљена да напусти
енклаве пробојем из окружења. То је било неписано, и у пракси, успостављено правило понашања цивилног становништва сва три народа у БиХ
од самог почетка сукоба. Становништво једноставно није хтело да живи на
територијама које не контролишу њихове оружане снаге. О овоме ће више
бити речи касније. На овај начин јасно је изражена и намера да се Сребреница у том слу чају неће бранити и да она није више интересантна за политичко руководство у Сарајеву. Жепа такође. Осим тога јасно им се каже да
је пробој тешка борбена радња и због чега, али да пробој из окружења који
очекује 8. ОГ-у нема битне проблеме у односу на операцију ОС РБИХ. Даље каже да хоће да им током пробоја помогну, али не толико ефектно колико захтева циљ операције А РБиХ. Следи да општи циљ операције А РБиХ
у односу на територије не обу хвата и енклаве Сребреницу и Жепу. Осим
тога, јасно се види да команда ГШ А РБиХ има на уму предухитрење као
значајан принцип војне доктрине што би треба ло да им обезбеди предност
у старту операције 2.К, али не и да донесе предност 8. ОГ. 8. ОГ-и је остављено да се сами бране и да се пробијају како умеју и знају, па ко се пробије
пробио се, а ко није, настрадао је. Али страдање и жртвовање мањине зарад
интереса већине није непознато у историји и то је одавно један од водећих
принципа политике оних који се заклањају иза општих интереса већине.
„Примио сам и темељито изу чио основну замисао извршења задатка и у вези са тим износим своје мишљење и су гестије“.75

Тачка 1. – замисао, прихватљива, затим прецизира границе коридора
који би треба ло успоставити предвиђеном операцијом; тачка 2, такође прихватљива. Тачка 3, Ангажовање снага, истиче се да, по ономе како је предвидео ШВК, није могуће да 8. ОГ изврши задатак без додатног убацивања
снага у дубину ВРС са фронта, зато што нису добро наоружани и што се
морају предвидети јединице за обезбеђење слободне територије са правца
З.Јадра, односно са југа енклаве. Затим наводи још неке недостатке у начину извршења задатка. На крају, командант 8. ОГ предлаже, сходно својој
процени ситуације, начин ангажовања снага 8. ОГ, па онда истиче шта му је
потребно од муниције и убојних средстава да би задатак успешно извршио.
75
Коман да 8. ОГ број 01/130-125 oд 15. 11. 1994. године, ШВК-е н/р НШ, „Основна
замисао за извршење задатка-мишљење“, дока зни предмет D302.
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Несумњиво је да је ово добар пример координације борбених дејстава, али
и истицање значаја тога принципа борбених операција. Координацијом руководи ШВК А РБиХ, а намера је да се сва дејства усмере ка остваривању
општег стратегијског циља А РБиХ и Владе у Сарајеву.
Посебно је важно запа зити упозорење команданта 8. ОГ:
„Морал код бораца је изузетно висок и ако се од ове операције од устане
у наредном периоду нико неће бити у стању зауставити одла зак бораца на
простор Тузле“.

Овако изражен став, без сумње, ука зује да и командант 8. ОГ, као и
НШ ШВК разборито претпостављају шта ће се десити са Сребреницом и
Жепом, па сваки од њих унапред пребацује одговорност са себе на онога
другога за догађаје који би се могли десити. Или на неку другу непознату
адресу. Дакле, догађаји који су се десили после тога у јулу 1995. године су
били предвидиви, а важније од тога је да је то на време најављено свима
заинтересованима које ће ти догађаји обу хватити и који ће непосредно у
њима учествовати, а као што смо видели и из „Основне замисли“ ШВК,
као уоста лом и из предлога и сугестија команданта 8. ОГ, постојао је и резервни план, или план „Б“, који је предвиђао напуштање ових територија
и одла зак и војске и становништва у Тузлу. Зашто је онда ВРС оптужена за
присилно премештање становништва као злочин против човечности када
је ВК ОС РБиХ то предвидела и најавила 7 (седам) месеци унапред? Како
се временом драматизова ла војна и политичка ситуација, тако се и комуникација између потчињених и претпостављених мења ла и прилагођава ла
ситуацији. Следећи пример ће то разоткрити у неуобичајеном начину комуникације, када команда 8. ОГ директно комуницира са ВК-ом.
„… Цјењена господо: ху манитарна ситуација у Сребреници је више него
драматична. Већ дужи период у Сребреницу није дошао конвој са ху манитарном помоћу. Народ енклаве је на ивици глади. О стању у Сребреници
говорио вам је и Ка ле, мада је сада много горе стање. Искористите ваш утицај и положај као наши искрени пријатељи и представници, да би се та ситуација довела у нормалније стање. Уколико нисте у могућности учинити
горе наведено ми смо присиљени да идемо на све или ништа. У том слу чају
предлажемо: искористите хеликоптере и доставите нам ситну му ницију и
ПО средства у рејон Игришника, координате сy: 7480. × 5130. (сјеверозападно од Зловрха)“76

Шта је овде значајно? Драматизација ситуације почиње са тешком хуманитарном ситуацијом која је још тежа него што је била када их је о томе
известио Ка ле. Потом следи предлог шта да учине највиши политички и
војни руководиоци и на који начин, а затим иде најзначајнији део овога апела: да ако нису у стању извршити предлоге команде 8. ОГ, онда следи
претња да ће сви у Сребреници ићи на све или ништа, што значи или
76
Коман да 8. ОГ, Писмо-апел број 130-01-SL/94 oд 27. 11. 1994. године, Штабу ВК и
Председнику Алији Изетбегови ћу.
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ће те нам помоћи на начин који ми предлажемо или ћемо ми напустити ову територију и отићи за Тузлу. Најважнији аспект предлога је да се
тражи снабдевање муницијом и потивоклопним средствима, а не храном
коју су на почетку навели као основни проблем, због којега не могу опстати
на овој територији. Веома интересантан је коначни предлог команде 8. ОГ.
Не истичу да ће ићи на пробијање ка сопственим снагама у правцу Тузле
и Кладња, што је један од најзначајнијих принципа пробоја из окружења,
пробој ка сопственим снагама, већ кажу да ће напасти Братунац како би
преживели. Нападати Братунац је много теже него се пробијати ка Кладњу
и знатно сложеније и ризичније. Напад ширих размера на Братунац довео
би ВРС и њену команду пред свршен чин да се одмах обрачуна са 28. дивизијом и да коначно реши проблем који та дивизија намеће.
Одговор је стигао врло брзо. Брзина одговора ука зује на значај координације и синхронизације дејстава и задатка деблокаде Сребренице и
Жепе.
Вама је врло добро познато да је ово први пут да смо увеза ли било какве
конце и да желимо војнички стварати пред услове за успјешну деблокаду
Сребренице и Жепе. Извршили смо размјену података о циљевима и начину
реа лизације операције и то је јако добро. Истини за вољу вријеме нам не иде
на ру ку али сна ла зит ћемо се. Из предложеног плана вашег одговора о могућности реа лизације истог потребно је урадити и наћи рјешење за просторе
Церске и Каменице (Прва и дру га борбена гру па), што на терену практично
радимо ја, К-дант 3.К, К-дант ОГ-6 и К-дант 1.подрињске муслиманске бригаде. Ја и данас у вези с тим идем на терен.
Твоја основна замисао је у потпу ности прихватљива заједно са К-дантом 1.
Жепачке бригаде и у вези са тим вршите припреме. Лично сам и животно
заинтересован да учиним и чинићу и да ље све што могу за ову операцију.
Она је стратегијски важна за државу БиХ, а посебно за тај народ. Коначну
одлу ку добит ћеш чим на терену увежемо оста ле дета ље.77

Ослобађање енклава и њихово спајање са Тузлом операција је од стратегијског значаја, како каже начелник ШВК. Предлог основне замисли команданта 8. ОГ је прихватљив, а овим прихватањем и наређењем замисао
је стављена у функцију. Преоста ло је још да команда 8. ОГ своју замисао
преведе у одлуку и изда наређење потчињеним јединицама да је реа лизују.
Али откривене су им намере. У Обавештајном извештају78 се наводе
прецизни подаци добијени углавном извиђањем о снагама ВРС у додиру са
8. ОГ. На крају се закљу чује:
„Четници су вјероватно сазнали за предстојећа офанзивна дејства наших
јединица, због тога врше обимне припреме, како би спријечили убацивање
наших снага у дубину ПЗТ-је“.

77
ШВК ОС РБиХ, Одговор и наређење број 02-1/1504-1 oд 28. 11. 1994. године, Коман ди 8. ОГ.
78
„Обавјештајни одјел" Коман де 8. ОГ број 130-26-31/94 oд 11. 11. 1994. године, Коман ди 2.К А РБиХ, „Обавјештајни извјештај“.

64

Ратко П. Шкрбић: СРЕБРЕНИЧКА ПОДВАЛА

2.3.4. Борбена дејства 28. дивизије А РБиХ 1995.године
Борбена дејства 28. дивизије А РБиХ одвија ла су се у 1995. години
како следи.
ГШ А РБиХ наређује јединицама79 у енклавама и њиховој претпостављеној команди у Тузли које мере да предузму ради подизања борбене готовости. Никада се не наређују мере унапређења и подизања борбене готовости јединица ако се не предвиђа употреба тих јединица, независно од
тога да ли је та употреба у сврху претње, одвраћања или извршења неког
конкретног борбеног задатка. Значајно је уочити да је ово наређење датирано око 2 (два) месеца после потписивања спора зума о комплетном прекиду
непријатељстава, што ука зује да је А РБиХ тај спора зум потписа ла, како
би то време искористила за припреме јединица, планирање, организацију и
извођење операција у наредном периоду, што ће се и догодити.
У првом делу информације о стању у Жепи80 команда 285. бригаде
наводи податке о активностима ВРС, да би касније упозорила: „У предстојећим планираним борбеним дејствима од Вас ка нама, то прво морамо
неутра лисати, и одрадићемо то кад буде треба ло на вријеме…“
Шта треба неутра лисати? Активности ВРС, наравно. Најважнији
аспект ове информације садржан је у њеном наслову. Пише „Информација
о стању у ДМ зони“, а извештај доставља командант бригаде из демилитаризоване зоне. Ето, у демилитаризованој зони Жепа постоји „само“ бригада
која ће, када буде треба ло, у садејству са јединицама 2.К које планирају
напад ка енклави неутра лисати активности ВРС. Како је могуће да у ДЗ
постоји јединица ранга бригаде? Жепа је треба ла бити демилитаризована.
… Урађен је темељито изнова план пред узимања б/д у садејству са осталим јединицама 2. Корпуса А Р БиХ. Стари план је одбачен из разлога наведених у ранијим извјештајима због издаје истог агресору од лица која су
недавно ухваћена у Србији приликом поку шаја бјегства за Македонију. По
мом личном утиску нови план који предвиђа спајање слободних територија
Сребренице и Тузле је лакше реа лизовати, али је кључни проблем одбране
слободне територије од агресорске контраофанзиве…
Позитивно по морал бораца и расположење становништва утиче са знање
да се требају састати војна и цивилна делегација из Сребренице са претпостављеним командама у Тузли и Сарајеву, као и са органима највише кантоналне и државне власти. Негативно на раположење народа и војске утиче
чињеница о са знањима да цивилна делегација треба да остане у Тузли да
ради неке послове у Повјереништву за Сребреницу са сједиштем у Тузли.81
ГШ А РБиХ, број 1-1/280-1 oд 17. 02. 1995, Наређење за пред узимање мјера за подизање б/г јединица, Коман дама 2.К, 8. ОГ и 1.Жбр, дока зни предмет D76.
80
Информација о стању у ДЗ Жепа коман де 285 бригаде број 08-20-296/95 oд 16. 03.
1995, Коман ди 28. дивизије.
81
„Извјештај о стању борбеног мора ла за мјесец март“ број 04-21/95 дана 05. 04.
1995. године, Коман де 28. дивизије, Коман ди 2.К А РБиХ.
79
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По ко зна који пут видимо да постоји план операција А РБиХ за спајање слободних територија са енклавама и да је све подређено том плану.
И примирје је потписано како би се то време искористило за припреме за
реа лизацију тога плана. Осим тога примећује се и сумња у добре намере
представника цивилне власти који су одлу чили да остану у Тузли да тамо раде у повереништву које би заступа ло интересе Сребренице. Сумња
је поста ла негативни фактор који отупљује жељу и вољу за да љом борбом,
па приоритет, уместо борбе, постаје размишљање о плану како се са породицом извући из те ситуације и са тога подручја. Размишљање о томе је
поста ло доминантно. То је очигледно. А самовољно напуштање територије
енклава се дешава ло и пре и после ове информације82.
„Неопходно је да нам у што краћем року (до 24.00 часова) 10. 04. 95. г.) доставите сљедеће податке:
– линију одбране агресора;
– линију одбране наших снага;
– зона одговорности по бригадама;
– КМ и ИКМ бригада и дивизије.
Подаци су нам потребни ради праћења и планирања борбених дејстава.“83

Ово је доказ о борбеним намерама и припремама за борбена дејства
А РБиХ. С обзиром да је ГШ А РБиХ сигурно располагао са траженим подацима и да се подаци траже хитно (до краја дана када је документ упућен)
разборита је претпоставка да се ради о непосредним припремама за скорија
дејства, а за то су потребни ажу рирани подаци или стање јединица на положајима у приближно реалном времену. Не може се порицати да до тада
тражене податке нису има ли, јер је обавеза свих јединица да достављају
редовне оперативне борбене извештаје са свим променама, ако их има, а на
основу тих извештаја оперативни орган у штабу ажу рира радну карту штаба. Оваква процеду ра је прописана и важи за све нивое јединица.
На почетку Извештаја о стању мора ла84 за април 95. године истиче
се да у протеклом периоду није било борбених дејстава. Затим извештај
наставља о активностима снага УН на успостављању нових осматрачких
пунктова. Онда истичу:
„Коначно је делегација 28. дивизије на челу са командантом отишла у команду 2. Корпуса да са вишим претпостављеним изврши коректну припрему ослобађања Сребренице и њено повезивање са преоста лим дијеловима
82
Коман да 28. дивизије стр. пов. бр. 01-57/95 od 27. 05. 95, Наређење стр.пов.бр. 01132/95 oд 21. 06. 95, Извјештај стр. пов. бр. 130-13-75/94 oд 09. 09. 94. Седмични извјештај,
дока зни предмети D61, D144 и P1807.
83
Наређење број 1-1/596-1 Начелника штаба ГШ А РБиХ од 10. 04. 1995. године, Коман дама 81. дивизије, 28. дивизије и 285. бригаде Жепа.
84
Извјештај о стању мора ла за месец април 95. године, број 04-60/95 oд 05. 05. 1995.
године, Коман де 28.дКоВ Коман ди 2.К А РБиХ.
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слободне територије Р БиХ. Борци и цјелокупни народ на овој слободној
територији од овог пу товања очекују много. Цјелокупни дио становништва
са зебњом очекују да се нешто уради на плану ослобођења Сребренице. У
противном доћи ће до новог та ласа одла зака најспособнијег људства без обзира на којој се дужности на ла зи, да ли у органима цивилне власти, или А Р
БиХ…“

Коначно су највиши представници 28. дивизије лично отишли у претпостављену команду ради заједничког планирања операција за ослобађање
Сребренице и њено спајање са слободном територијом ка Тузли. Припреме
за операцију спајања енклава са „преоста лим дијеловима слободне територије“ мора да су ушле у завршну фа зу, чим је командант 28. дивизије лично
отишао у претпостављену команду ради учешћа у планирању и припреми
операције. Потчињени команданти дола зе на Командно место (КМ) претпостављене команде у фа зи планирања операција само када су операције од
посебног значаја и циља, па је неопходно да потчињени команданти лично
учествују у планирању операције, како би се обезбедила што прецизнија
координација и усаглашавање задатака. У свим другим слу чајевима команда припрема и планира операције са својим штабом. Штаб за то и постоји.
Још је, у овом слу чају, један детаљ важан и захтева појашњење. То је „ослобађање Сребренице“. Није јасно шта се под тим појмом подра зумева. Од
кога ослобађање? Муслимани, односно њихова војска, контролишу територију енклаве. Можда од УНПРОФОР-а? Од ВРС никако, јер она и не држи
ту територију под контролом. То нам пока зује да је суштински циљ спајање
територија енклава са остатком „слободних територија“. Међутим испољавају и претњу. Претња је упућена својој претпостављеној команди иако је,
са становишта војне професије, претња намењена непријатељу. Располажу
и средством претње, а то је народ. Истичу и метод остваривања претње,
а то је напуштање територије и јединице и то од стране лица на високим
војним и политичким положајима. Било би значајно разумети како и зашто
они упућену претњу сматрају уверљивом. Да би постигла циљ, претња мора бити уверљива. У конкретном слу чају она то јесте јер је јасно да би, у
слу чају напуштања територије од стране највиших војних и цивилних руководилаца, то било јасна порука народу да Сребреница више није у пољу
интересовања Владе из Сарајева па ће и он (народ) исто поступити. Ра зумно је закљу чити да би то могло бити увод и најава догађаја који би могли
наступити у одређеним околностима. Заједно са претходним ставовима из
наведених докумената је јасно да се врше припреме за напуштање Сребренице. Нада ље, истичу и догађаје који негативно утичу на морал бораца и
народа, а пад мора ла додатно подстиче и борце и народ на размишљање о
безбедности и збрињавању породица. Најбољи начин да се то постигне садржан је у испољеној претњи. Ево још једног дока за за то:
„Негативно на морал утичу са знања да за сваку нашу активност дознају
представници УН-а, а вјероватно и посредством истих и агресорска страна. Такође је недавни одла зак нашег к-данта у Тузлу ХОЛБАТ (Холандски
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бата љон, напомена аутора) са знао и инсистирао од нас да ми то објелоданимо. Слу чајним пу тем наш преводилац код УНРОФОР-а дошао је до увида
у доку мент по коме команда УНПРОФОР-а за сјевероисток у Тузли обавјештава своју команду у Сребреници да се у Тузли на ла зи бригадир Насер
Орић и да са властима у Тузли и 2. Корпусом уговара борбена дејства у
Сребреници…“85

Команда 28. дивизије је 11. 05. 95.године свим јединицама изда ла борбене задатке86 прецизно по месту и времену извршења. Очигледно је да су
отпочеле борбене активности А РБиХ ради реа лизације велике пролећне
офанзиве.
Борбена дејства 28. дивизије нису преста ла ни у мају 1995. године.
Напротив наређује се интензивирање свих облика активности, а на основу
наређења из претпостављене команде.87 Значајно је уочити да се наређење
издаје посебно 285. бригади у Жепи, јер је та бригада на потпуно самосталном правцу и више од других бригада је ослоњена на сопствене снаге. Дакле, ништа се не предузима на своју руку, иако је самоиницијатива значајан
принцип операција. Све је плански и по стандардној процеду ри. Наређења
дола зе из претпостављене команде где се врши координација и усаглашава
садејство јединица. Да је све по плану и да није могуће самоиницијативно
изводити акције према агресору, како они кажу, најбоље упућује следећи
цитат из овога наређења:
„Ак ције планирати и изводити тамо гдје је сигу ран стопостотни успјех и у
дубини агресора најмање 5 километара од њихове линије одбране з/о дивизије. За
извођење ових акција потребно је претходно добити сагласност од Команданта
дивизије и поднети јој план извођења акције са свим дета љима“.

Свака, дакле, акција мора бити добро испланирана и план достављен
команди дивизије на одобрење. Зашто? Зато да би команда дивизије координиса ла дејства између потчињених јединица и синхронизова ла их са
дејствима оста лих јединица корпуса, али и између потчињених јединица
међусобно по времену и простору. Ово је још увек период када је на сна зи
Спора зум о комплетном прекиду непријатељстава. Тако А РБиХ поштује
потписане спора зуме и преузима обавезе из њих.
Команда 2.К А РБиХ, наређује команди 28. дивизије88 да, у оквиру
борбених акција према ВРС, преузме и напуштене осматрачнице холандског бата љона, да прати активности агресорских снага и да, уколико и даље буду трпили артиљеријску ватру агресора, преузму тешко наоружање
Ibid..
По овлашћењу коман данта 28. дивизије, мајор Зулфо Турсу новић је дана 11. 05.
1995. године упу тио Наређење број 02-27/95, свим пот чињеним јединицама, број Трибу нала 01837558.
87
Наређење Коман де 28. дивизије од 22. 05. 1995. године број 01-47/95 Коман ди 285.
бригаде Жепа „Интензиви рање свих облика активности према агресору, Наређење“. Ово
Наређење произи ла зи из Наређења Коман де 2.К А РБиХ, број Трибу на ла 01837494.
88
Коман да 2.К А РБиХ стр. пов. бр. 08/593-4 oд 04. 06. 95. Наређење, дока зни предмет D68.
85
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из депоа за његово чување, које су преда ли током процеса демилитаризације. Да ље наређује да из тога наоружања узврате ватру по агресору, ако могу. Ово „ако могу“ је значајно зато што је команданту 2.К А РБиХ познато
да је у депо предато неисправно оружје, али ако које може да испа ли неки
пројектил, онда то треба и учинити. То значи да су Муслимани има ли још
увек чврсту намеру да наставе оружана дејства, по могућности да непријатељу нанесу губитке и споје територије енклава са преоста лим деловима
слободне територије. Другим речима има ли су намеру да и да ље оружаном
борбом остваре постављене политичке циљеве, што значи да политичке
циљеве претачу у задатке војсци, односно ОС.
Да ље стоји да су команде 282.Иблбр и 283.Иблбр дужне су формирати
заједничку диверзантску извиђачку групу коју ће упутити на привремено
запоседнуту територију од стране агресора на релацији: Подравање – Крагљивода – Језеро.
Задатак диверзанске групе је да извиди терен на поменутом правцу у
ширини колико то прилике и конфигу рација тла буду дозвољава ле.89 Континуитет борбених акција се наставља. Извиђање непријатеља је значајна
активност обавештајног деловања и изводи се непрекидно, а интензивира
када непосредно предстоје борбене акције. Ако се током извиђања укаже
прилика за какву диверзантску акцију, никако је не треба пропустити.
„Команда 284.Иблбр. формират ће ДИВ гру пу, добро наоружану и бројчано
довољно јаку, коју ће упу тити на ПЗТ ради извиђања терена на релацији Буљим – К.Поље – Церска – Зворничка Каменица – Снагово и на зад.
Задатак диверзантске гру пе је да, на помену том правцу, и у ширини колико
је то могуће извиди терен, сними све безбједносно интересантне податке на
помену том терену као што су: распоред и јачина агресорских снага, врсте
и количине МТС-а за вођење оружане борбе, евентуалне смјене људства и
сл.“90

Интензивирање активности извиђачких јединица и њихових дејстава
ука зује на интензивне припреме за борбена дејства. Борбеним дејствима
претходе извиђачке активности у склопу општих обавештајних операција.
У претходном наређењу смо видели да су сличне задатке добиле 282. и 283.
бригада, а сада и 284. бригада. Циљ је да јединице ВРС око енклаве буду
обу хваћене борбеним и извиђачко-диверзантским дејствима на свим правцима како би се стекао утисак код њихових команди да ће непрекидно бити
изложене ра зноврсним борбеним и другим дејствима на сваком месту и, на
тај начин, изну раване.
89
„Пред узимање мјера на припремању извођења диверзантске ак ције, Наређење
број 01-80/95, oд 05. 06. 1995. године, коман де 28. дивизије.
90
Коман да 28. дКоВ, Наређење број 01-102/95 oд 14. 06. 1995. године, Коман ди 284.
Иблбр, број Трибу на ла 01837492.
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ГШ А РБиХ наређује 28. дивизији и 285. бригади91 припреме и извођење офанзивних борбених дејстава. Значајно је запа зити да наређење
28. дивизији издаје директно командант ГШ а не команда 2.К А РбиХ, како би треба ло бити по стандардним војним процеду рама. Али и у слу чају
285. бригаде јединици за два степена ниже. Разборита је претпоставка да
се ради о намери да наређење добије на значају, ако га издаје непосредно
главнокомандујући А РБиХ. Као што видимо подиже се ниво дејстава од
активних на офанзивна дејства, а то подра зумева да се изводе напади најмање тактичког значаја. То је зато што се нападима ефикасније вежу јаче
снаге непријатеља, а тиме слаби одбрана на правцима где ће А РБиХ изводити нападне операције. Такву операцију А РБиХ планира да изведе на
деблокади Сарајева што се може идентификовати из циља наређених офанзивних дејстава 28. дивизије Циљ наређених офанзивних дејстава садржан
је у тачки 1. овог наређења како следи:
„1. У К-ди 28. див. КоВ извршити све припреме за извођење офанзивних
б/д у циљу ослобађања територије Р БиХ, развлачења и наношења губитака
А/С (агресорским снагама, напомена аутора), чиме садејствовати снагама А
Р БиХ које изводе б/д у ш.р. Сарајева“.

Дакле, најзначајнија улога и задатак 28. дивизије је развлачење непријатељских снага и садејство снагама на фронту које треба да деблокирају
Сарајево. Ово је тачка на којој можемо препознати и идентификовати стратегијске приоритете А РБиХ. То је деблокада Сарајева и ослобађање територија око истог. ВРС је располага ла обавештајним информацијама да А
РБиХ припрема велику пролећну офанзиву на ВРС и РС, а то све у координацији са хрватском војском која је већ заузела западну Славонију и из ње
протера ла целокупно српско становништво и вршила припреме за коначно
заузимање остатка Републике Српске Крајине у ширем рејону северне Далмације и Лике. Ако се начас вратимо на „Основну замисао“ дејства А РБиХ
и улогу јединица у енклавама Сребреница и Жепа и поново се упознамо
са садржајем тачке 4.8 тог документа разумећемо зашто је та тачка баш
тако дефинисана. Приоритет је деблокада Сарајева и ако би ВРС напао 28.
дивизију ГШ А РБиХ неће моћи да помогне дивизији. При таквом развоју,
Сребреница и Жепа заједно са дивизијом неће бити од значаја за А РбиХ, у
односу на стратегијску операцију и циљ, те ће се с тога морати мукотрпно
бранити и пробијати. У том слу чају, шта им Бог да. Наредни документ ће
нам потврдити претходне закључке. Погледајмо:
„… Стратешки циљеви Армије РБиХ су: упорна одбрана већ ослобођених територија и кориштење свих могућности за активна дејства ради
ослобађања окупираних територија…
Разбијање четничких снага око Сарајева је најважнији задатак на путу остваривања циљева наше ослободилачке борбе. Без успјешног извр91
Наређење коман данта ГШ А РБиХ број 1/825-84, oд 17. 06. 1995. године 28. дивизији и 285. бригади Жепа, дока зни предмет D53.
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шења тог задатка није могуће уништити парадржаву такозвану Републику
Српску, што значи да без извршења тог задатка није могуће остварити цјеловитост Републике БиХ. Без реа лизације тог задатка велики број становништва које живи у РБиХ настањени у Сарајеву би оста ли у оковима. То
би живот на овим просторима чинило све мање могућим, па би се отворио
процес на штету резултата ослободилачке борбе који су већ постигну ти.“92

Ана лизом ове информације, инструкције и наређења истовремено,
може се закљу чити:
– Све борбене активности Армије Р БиХ у току 1995. године су подређене једином циљу: деблокади Сарајева,
– Општи стратегијски циљ је био уништити ВРС и РС, а без деблокаде Сарајева то није могуће постићи,
– У наређењу су набројане све заштићене зоне: Бихаћ, Тузла, Сребреница, Горажде и Жепа, а из Информције је јасно видљиво да је свим
јединицама, које се на ла зе у тим зонама, наређено да изводе офанзивна дејства како би се развукле снаге ВРС и олакша ла деблокада Сарајева, а тиме
остварио и стратегијски циљ А РБиХ.
„Једна ДИГ јединица 28. дивизије 22. 06. 1995. г. на пу ту Крагљивода – Зелени Јадар ликвидира ла је 4 непријатељска војника, уништила агресорски
’комби’. Заробљене су двије аутоматске пу шке, један пиштољ, одређена количина му ниције 7,62мм и 5 ручних бомби.“93

Затим истичу да је појава самовољног напуштања енклаве све учеста лија и да све више бораца и становника напушта енклаву. Напуштање
енклава је посата ло масовно. Сви су изгледи да становништво енклава дефинитивно зна каква им је судбина, и њихова и енклава, па свако жели што
пре и безбедније да их напусти и да се пресели у Тузлу или Кладањ. Човек
се, када му је живот угрожен, понаша инстинктивно и чини му се да је бежање најбољи начин да се живот спаси. У сваком слу чају ефикаснији је од
борбе. То није непознато војним старешинама.
Следи борбени документ ГШ А РБиХ који је, уствари, обавештајни извештај потчињеним командама у којем достављају, како кажу, обавештајно
интересантне податке. Колико су ови подаци обавештајно интересантни,
толико је и овај документ интересантан. Пре би се могло рећи да се ради о
охрабрењу свих јединица А РБиХ за убиства „четника“ па макар они били
и цивили. То потврђује чињеница да ГШ А РБиХ упућује важну обавештајну информацију 28. дивизији и 2.К А РБиХ, чије су јединице извршиле
задатак за „похва лу“, задатак „вриједан пажње“ и за пример оста лим јединицама А РБиХ. На први поглед чини се као да команде 28. дивизије и 2.К
А РБиХ нису упознате са извршењем задатка којег су извршава ле њихове
92
Информација о политичком и стратешком значају разбијања четничких снага око
Сарајева Коман данта ГШ А РБиХ број 1/973-1 oд 22. 06. 1995. године, свим пот чињеним
јединицама, Инструк ција и Наређење.
93
„Борбени извјештај број 02/2-13-481 oд 25. 06. 1995. године Коман де 2.К А РБиХ
ГШ-у А РБиХ.
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потчињене јединице. Али није тако. Ово неодољиво подсећа на уобичајени начин слања информација потчињеним јединицама где се жели истаћи
успех неке јединице ради охрабрења и подстицања оста лих, а документ се
по инерцији ша ље свим јединицама па и онима које су задатак извршава ле.
Погледајмо.
Достављамо вам Обавјештајно-интересантне податке на да ље кориштење:
(…)
09:45 У ју тарњим сатима, дана 26. 06. 1995. године наше снаге из рејона Сребренице напа ле су и запа лиле село Вишњицу. Четници су има ли жртава
међу цивилним становништвом.94

Шта рећи? ГШ А РБиХ се хва ли почињеним злочином и бодри оста ле
јединице примером оних из Сребренице. Признаје да су из енклава нападали српска села у којима нема јединица ВРС. Нису напада ли јединице ВРС
на положајима или у току кретања. Напада ли су села и убија ли цивиле.
Војнички је невероватно да ГШ А РБиХ доставља значајну обавештајну
информацију команди 2.К А РБиХ и 28. дивизији о дејствима и „успесима“ тих јединица из енклаве Сребреница. Чак ни ГШ А РБиХ не крије да
су убија ли цивиле. За ВРС таква ситуација је неприхватљива и принуђена
је да убудуће спречи такве и сличне акције А РБиХ. Понављање таквих и
сличних борбених акција од стране јединица 28. дивизије А РБиХ изнудиће, нема сумње, реакцију ВРС. Стратегијски задатак ВРС је одбрана територије РС и заштита народа. ВРС је то мора ла спречити јер би, ако то не
уради, изгубила кредибилитет и поверење свога народа, а ни једна војска
то не жели.
„Честитам вам на успјешно изведеним борбеним дејствима, чиме сте знатно
допринијели успјешнијем извођењу операције за деблокаду Сарајева и а/с
нанијели тешке губитке, у борби за коначно ослобођење Р БиХ и сламање
србо-црногорског фашизма“.95

Затим се наводи проблем хуманитарне помоћи због тешкоћа око уласка конвоја са том помоћи, али да то није најважније. Најважније је да они
буду спремни за наредне сличне акције и да имају разрађене планове које
ће, када дође време, реа лизовати. Сада је јасно да су јединице у енклави
Сребреница има ле основни задатак да, активним дејствима, вежу за себе
што јаче снаге ВРС и на тај начин садејствују јединицама А РБиХ које изводе стратегијску операцију деблокаде Сарајева. Сарајево је важно. Сребреница и Жепа нису. Јесу само у оној мери колико могу допринети стратегијском циљу – деблокади Сарајева.
94
ГШ А РБиХ „Обавјештајне податке“ број 1/825-525 од 27. 06. 1995. доставља Коман дама 2.К А РБиХ и 28. дивизије.
95
Честитка Коман данта 2.К А РБиХ број 02/1-670/4 од 29. 06. 1995. године Коман дама 28. дивизије и 285. бригаде Жепа за „успјешно изведена диверзантска б/д.
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У Редовном борбеном извештају96 команда 2.К А РБиХ извештава ГШ
А РБиХ о успешно изведеној диверзантској акцији у близини Хан Пијеска
у којој су нанели велике губитке ВРС (40 погинулих и још толико рањених).
Извештавају и о броју заробљеног наоружања и муниције. Нада ље се каже
да су за ту акцију добили честитку али да је упућена другој јединици а не
28. дивизији како не би навукле гнев четничких (српских, напомена аутора)
јединица на Сребреницу и како не би и од УНПРОФОР-а има ли негативних последица. Ни лаж није забрањена, и то јавна преко доделе награда и
похва ла путем борбених докумената. Само да се не на љуте четници и да
не крену у одма зду или освету. Команда зна 2.К А РБиХ да ће ВРС реаговати. Својим акцијама напросто су непрекидно иза зива ли и провоцира ли,
а у крајњем и изнудили реакцију ВРС да коначно уништи сваку могућност
јединицама 28. дивизије А РБиХ да у наредном периоду српским снагама
и становништву наносе губитке. Сваки одговор ВРС је, са становишта војне доктрине и професије, легитиман. Ово дока зује тезу да је за цело време
рата у БиХ постојао оружани сукоб 28. дивизије А РБиХ у Сребреници и
Жепи и јединица ДК са или без ојачања. Никада није постоја ла ситуација
у којој са једне стране (српске) постоји војска, а са друге стране (муслиманске) цивилно становништво делимично наоружано лаким наоружањем и
без организоване војске, како тужилаштво представља стање у оптужницама. У сукобу су биле две војне јединице за сво време грађанског рата у БиХ.
ВРС, односно ДК је цело време сукоба бранио становништво и територију
коју је контролисао, а повремено, када је то било неопходно, јаче узвраћао
како би осујетио акције 28. дивизије АРБиХ. Зато је свака борбена акција
ВРС изведена према 28. дивизији легитимна. Што је 28. дивизија изводила
борбена деловања из урбаних средина или из насељених места у којима је
било и цивилно становништво то је треба ло да буде њихова брига. Брига
за сопствено цивилно становништво најбоље се води тако што се јединице
уда ље из насељених места и не дејствују из њих, осим ако их непосредно не
бране. Свакако је за очекивати да ће узвратна ватра доћи на положаје одакле непријатељ испољава дејства. У том слу чају становништво је изложено
ризику од узвратне ватре, а захтев безбедности сопственог људства нужно
намеће потребу за узвратном ватром и неутра лисањем непријатељских дејстава, независно од тога да ли се дејства испољавају из насељеног места
или са других положаја.
Истиче се да се више припадника 28. дивизије, који су самовољно напустили енклаву, крета ло из Сребренице ка Кладњу и
„Према њиховом свједочењу, око Сребренице нема елитних јединица нити
већих војних формација. Више од 50% ровова је пра зно, а на линијама су у
главном старци.“97
96
„Борбени извјештај“ коман де 2.К А РБиХ број 2/2-13-484 од 28. 06. 1995. године
ГШ-у А РбиХ.
97
НШ ГШ А РБиХ „Обавјештајни подаци,“ број 1/825-564 од 28. 06. 1995. године,
достављено Коман дама 2.К А РБиХ и 28. дивизије. Дока зни предмет D132.
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Није ни било елитних јединица. Биле су само јединице ДК и нико
више. Касније ће се испоставити да су само делови ДК изводили активна
борбена дејства према јединицама 28. дивизије са ограниченим циљем сужавање енклава и пресецање комуникације Сребреница-Жепа.
Командант 285. бригаде позивом на наређење к-де 28. дивизије бр.01127/95, 20.06. о предузимању мера за диверзантске акције каже да је одлучио да формира 9 (девет) диверзантских група које је убацио у позадину
непријатеља.98 Затим истиче да су групе ступиле у борбу са јединицама
ВРС, да су им нанеле губитке и да су има ле и сопствених погинулих и рањених. Дејства из енклава, како видимо, не престају. Напротив. То додатно провоцира ВРС и коначно ће изнудити узвраћање ради неутра лисања
таквих акција и заштите сопственог људства, цивилног становништва и
територије.
„1. Борци 28. дивизије КоВ лоциране у енклавама Сребреница и Жепа, иако
опсједну ти великим проблемима везаним за исхрану и обавезу чувања л/о
(линија одбране, напомена аутора) слободне територије коју држе одлу чили
су да дају што већи допринос А Р БиХ у борби са агресором те су у ту сврху појача ли своју дјелатност у дубини ПЗТ од стране агресора. У овом извиђачком периоду постигну ти су слиједећи резултати…“: (Затим се наводи
који су то успеси који су постигну ти, односно које губитке су нанели ВРС,
напомена аутора.)

У тачки 2. наводе да су, „у циљу спријечавања непријатељских снага
да са подручја око Сребренице и Жепе не упућују додатне снаге на Сарајевско ратиште, изведене су двије диверзије у близини Сребренице и то: 23.
06. 1995.године у мјесту Осмаче и 23. 06. 1995. године у мјесту Бијело Стијење код Копривна“ и наводе које су губитке нанели ВРС.
У тачки 3. наводе да су у циљу одвраћања непријатељских снага од
Сарајевског ратишта и њиховог развлачења према Сребреници и Жепи дана 26. 06. 1995.године „извели више успјешних диверзија у дубини ПЗТ под
агресорском контролом од 20–40 км на подручју општина Хан Пијесак и
Власеница“ и наводе лока литете где су те акције изведене и губитке које су
нанели снагама ВРС.99
Сада је потпуно јасно због чега енклаве нису демилитаризоване. То
није било ни за очекивати. Није команда А РБиХ хтела да се одрекне респектабилних снага у позадини непријатеља. Те снаге су еквива лент десантним јединицма, на зависно од тога што оне немају борбени кредибилитет и моћ тих јединица. Уместо тога имају потенцијалну енергију претње
која је за противничког команданта неприхватљива, па би за њега то треба ло да буде приоритет да се реши тог ризика. Овде укупно наводе три
98
285. бригада, „Борбени извјештај број 08-21-244, од 20. 06. 95, K-ди 2.K и 28. дивизије“, дока зни предмет D62.
99
„Оперативни извјештај“ Коман де 28. дивизије број 04-114/95 oд 30. 06. 1995. године „Помоћ бораца Сребренице и Жепе А РБиХ“, Одјељењу за морал коман де 2.К А РБиХ,
дока зни предмет P986.
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акције и све губитке које су нанели ВРС. У овом извештају закљу чује се на
следећи начин:
„4. Непријатељ је након ових изведених б/д (борбених дејстава, напомена
аутора) појачао концентрацију својих снага око Сребренице и Жепе, те са
ових подручја престао да ша ље нове снаге у Сарајево, а дио снага из уну трашњости довео око Сребренице и Жепе“.

Везивањем што јачих снага за себе, а ово је прави пример за то, 28.
дивизија је помага ла Сарајеву, а то и јесте био циљ садејства са главним
снагама А РБиХ које су приоритетно вршиле деблокаду Сарајева. То што је
ВРС појача ла концентрацију снага око Сребренице након свих провокација
и диверзантских акција 28. дивизије А РБиХ, команду 28. дивизије не занима много нити је узнемирава. Њој је важно да вежу што јаче снаге ВРС за
себе, како би олакша ли дејства главних снага А РБиХ и на тај начин да ли
што већи допринос главној операцији.
У складу са наређењем ГШ А Р БиХ, команде 2. К, и раније датих упу та мајору Чардаковићу, од стране НШ Команде ГША, за везивање снага агресора,
команда 28.дКоВ је, од ИД водова из 280, 281. и 284. Иблбр, ИД десетине из
28.бб и једне лахке чете из 285. Иблбр, формира ла, припремила и упу тила
ИДГ (јачине од по једне дестине до вода) на девет различитих мјеста – рејона са слиједећим објектима и циљевима извршења задатка…100

Затим истичу да су формира ли девет ИДГ (извиђачко-диверзантских
група, напомена аутора) и места убацивања са прецизним задацима свакој
од њих. Одређен је и заједнички циљ и наређено деловање у исто време на
што већој површини ради развлачења непријатељских снага. Затим износе
губитке које су нанели ВРС-четницима: од дејства поменутих ДИГ побијено је око 40 четника, више десетина рањено, заробљена значајна количина
п/н (један ПМ М-53, 6 АП, 1 карабин, 2 радио станице, 5.000 метака и друга
војничка опрема). Нада ље истичу да су заробили једног српског борца и
наводе његово име и презиме.
„Команда 2. К А РБиХ је доставила писмену похва лу јединицама 28.дКоВ,
за постигну те успјехе, а преко средстава јавног информисања објавила да
је то учинила ИД јединица 24.дивизије, како не би агресор и УН негативно
дјеловао према енклавама Сребреница и Жепа.“

Крајем јуна 1995. године, у команди 2.К А РБиХ су проценили да би
наставак масовних диверзантских акција према јединицама ВРС и српском
становништву могао иза звати реакцију ВРС, јер ни они ни било која друга
војска то не би толериса ли. Стога је команда 2.К А РБиХ упутила наређење
команди 28. дивизије101 с циљем ограничавања да љих акција и припреме за
одбрамбена дејства.
100
„Ван редни извјештај К-де 2.К А РБиХ број 02/1-604/112 од 30. 06. 1995. године
ГШ-у А РБиХ.
101
Коман да 2.К А РБиХ; Наређење коман ди 28. дивизије „Ограничавање да љих акција и припреме за одбрамбена дејства“, број Трибу на ла 01837651.
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То наређење дока зује да су јединице 28. дивизије А РБиХ до тада у
потпуности извршиле постављене задатке од стране претпостављених и
да је преста ла потреба за садејством са јединицама које су изводиле главну
операцију. А главна операција, „деблокада Сарајева“, није ни успела. ВРС је
напросто разбила снаге А РБиХ које су отпочеле велику пролећну офанзиву чији главни циљ је био деблокада Сарајева. С тога наређују команди 28.
дивизије припреме за прела зак на одбрамбена дејства, што је логично јер
знају да су довољно испровоцира ли ВРС да ова не може више толерисати
акције 28. дивизије те да ће, нужно, узвратити удар ради неутра лисања јединица 28. дивизије и сламања њихове борбене моћи за дужи период.
2.3.5. Борбена дејства и догађаји у јулу 1995. године
У претходним поглављима сагледа ли смо борбена деловања 28. дивизије А РБиХ из енклава од 1993. године до јула 1995. године. Да су енклаве
биле демилитаризоване изоста ла би борбена дејства и не би дошло до значајнијих сукоба са ВРС или се ти сукоби не би ни догодили. Сагледа ли смо
и учинке тих деловања и уверили се да су јединице 28. дивизије А РБиХ,
осим циљева ВРС, напада ле и села у којима није било јединица ВРС и спаљива ли их и убија ли цивиле. Све је то појачава ло напетост у ВРС, а када
се томе дода и стање у РСК и у западном делу РС, ситуација за ВРС је била
доста компликована и захтева ла је одређивање нових приоритета на стратегијском нивоу. Да би се стратегијски приоритети могли уопште решавати
било је нужно решити проблеме на тактичком нивоу који су на стратегијски има ли знатан утицај. Један од тактичких проблема који је захтевао брзо
решење била је и ситуација у вези са нападима 28. дивиизије А РБиХ на јединице ДК, чиме је испољена претња да би дејства јединица 28. дивизије А
РБиХ у координацији са оста лим јединицама 2.К А РБиХ и суседним јединицама са фронта, могла довести до спајања територија енклава са остатком територија под контролом А РБиХ. На тај начин би територија РС била
пресечана и раздвојена на источни и западни део, што би РС довело у стратегијски неповољну ситуацију. Такво стање за РС је било неприхватљиво.
Задатак ВРС је био да то онемогући и да неутра лише и спречи дејства 28.
дивизије А РБиХ у наредном периоду.
Реакцију ВРС на дејства 28. дивизије А РБИХ из заштићених зона
очекива ли су и у УН. У Извештају ГС од 16. марта 1994. године изражене
су одређене резерве у погледу заштићених зона. У њему је Генерални секретар изра зио забринутост због тога што А РБиХ ЗЗ користи „као места
на којима њени војници могу да се одмарају, обу чавају и опремају, као и да
отварају ватру на српске положаје, иза зивајући тиме српску одма зду.“ (Параграф 128 Извештаја ГС)
Реакција је очекивана јер је, напросто, војнички логична. Са војног
становишта, неприхватљиво је трпити ватру и нападе непријатеља, губитке међу својим борцима и код народа и губитак територија. Захтеви задатка
ВРС, пре свега ДК и захтеви безбедности сопственог људства, народа и
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територије, обавезива ли су команде ВРС на свим нивоима да неутра лишу дејства непријатеља и обезбеде пуну безбедност људства и територије.
Цитирани захтеви пресудно утичу и на количину силе која ће се употребити. Ово је уједно и одговор на чест појам „прекомерна употреба силе“
који најчешће користе политичари када им одговара да некога оптуже. На
бојишту не постоји „прекомерна употреба силе“, нема милости нити сентименталности. Постоји задатак и намера команданта. Захтеви задатка и
безбедност људства које извршава задатак одређују количину силе која ће
бити употребљена. О томе је надлежан одлу чити само командант јединице
и нико више.
„3. Успостављањем „заштићених зона“ од стране Савјета безбједности УНа, линије војних су коба око Сребренице су се стабилизова ле. Али успркос
присуству мировних снага УН-а, настављене су активности наоружаних
војних јединица босанских Муслимана уну тар сребреничке енклаве, што је
примора ло ВРС да одржава одбрамбену линију насу прот границе „заштићене зоне“.102

И Батлер, војни вештак тужилаштва, зна да су у енклавама постоја ле
наоружане војне јединице А РБиХ и да су из енклава изводиле борбене активности. Што је још важније, Батлер зна и да су те активности примора ле
ВРС да одржава одбрамбену линију на супрот границе ЗЗ. У условима када
јединице 28. дивизије А РБиХ подигну интензитет борбених дејстава није
довољно одржавати одбрамбену линију. Држањем одбрамбене линије није
могуће неутра лисати дејства непријатеља. Неопходно је предузимати ефикасније методе и видове борбених дејстава ради неутра лисања непријатеља и његовог уништења. Неутра лисање и уништење непријатеља је услов
да му се спрече будућа борбена деловања и утицај на противника. То се
постиже офанзивним дејствима.
У пролеће 1993. године ВРС је, ради спречавања напада из енклаве
Сребреница и губитака у сопственим редовима, као и ради ширења енклаве
на рачун територија под контролом ВРС, извела контраофанзиву и потиснула снаге А РБиХ, угрожавајући и сам град Сребреницу. Ова легитимна
акција ВРС је и довела до усвајања резолуција СБ УН и проглашења Сребренице ЗЗ. Али напади из, сада, заштићене зоне су настављени па је ВРС
обновила активна борбена дејства на јединице А РБиХ које су браниле линију сукоба око ЗЗ.
„Командант УНПРОФОР-а је засту пао гледиште да српски напад на снаге
босанске владе које бране линију су коба око заштићене зоне не може, према
критеријима Заштитних снага, да задовољи дефиницију напада на заштићену зону.“ (Параграф 130. Извештаја ГС)

С тога је у првој половини априла 93. године командант УНПРОФОР-а, генерал Смит, организовао низ састанака, али они нису довели ни
до каквог спора зума.
102

Р.Батлер, Исказ.
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„На крају овог низа састанака ја сам дошао до закључка да су босански Срби закљу чили да су да ље борбе неизбјежне и да морају доћи до неке врсте
рјешења у току те године. Источне енклаве су биле сувише јаке и Армија
БиХ уну тар њих представља ла је јасну пријетњу, посебно јер је ВБС (Војска
босанских Срба, примедба аутора) осјећа ла да има изгледа да се суочи са нападима на више фронтова…“103

Нема сумње да генерал Смит војнички озбиљно закљу чује да су енклаве, односно муслиманска војска у њима, сувише јаке и да су представљеле озбиљну претњу. Са стаја лишта војне доктрине постојање таквих
снага у позицији на којој се на ла зила 28. дивизија је неприхватљиво за ВРС
и то је представља ло оперативни проблем који командант мора хитно да
реши. Са знање да иза леђа има јаке снаге непријатеља сваком команданту
доноси велику главобољу и намеће му обавезу да тај проблем приоритетно
решава. То је слична или најсличнија ситуација као када са знате да вам је
непријтељ у позадину убацио јаке десантне снаге са којима он настоји да
брзо постигне успех и достигне циљ.
У наставку ове изјаве генерал Смит истиче да се ситуација погоршава ла (временски период о коме говоримо је март 1995), да је А РБиХ покренула офанзиву на два правца, да је брзо доживела углавном неуспех. Затим
истиче да је, након састанка са генера лом Делићем, схватио да се ситуација
у БиХ и да ље погоршава, а да су источне енклаве и да ље логистички стиснуте, па је он одлу чио да их снабдева на нов начин о чему је било речи. Нема сумње да су Муслимани припрема ли велику пролећну офанзиву на ВРС
и РС и да су им снаге у енклавама биле скоро једнако значајне као и оне
које ће нападати са фронта. Са тим снагама је треба ло извршити координацију и синхронизацију борбених дејстава. То је, са аспекта војне доктрине,
неприхватљива позиција и снаге у енклавама је треба ло што пре решити
или демилитаризацијом енклава, што се није могло остварити, јер су снаге
УН упорно тврдиле да немају мандат употребе силе приликом одузимања
наоружања нити су, како сами кажу, локалне снаге биле кооперативне на
том послу, нити је А РБиХ хтела извршити демилитаризацију, у шта смо
се већ уверили. Пошто проблем није решен демилитаризацијом, са војног
аспекта, те снаге је било нужно уништити, на било који легални војнички
начин, од стварног физичког уништења до стављања у позицију да не могу испољити ефективна дејства или их једноставно пора зити и довести до
уништења. Треба ло је, дакле, уништити њихову борбену моћ.
„Армија БиХ је 16. ју на почела ду го најављивани напад да би се разбила блокада Сарајева. Они су има ли неке почетне успјехе али су врло брзо одбијени
уз тешке жртве, те се напад постепено исцрпио. Овај неуспјех и неуспјех који су сматра ли УН-овим водили су све снажнијем ставу у влади да они желе
да УН или поново преговара о свом уговору (мандату) и практично се стави
103

Генерал Смит, Изјава страна 9, број Трибу на ла 00848867
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на страну Босанаца или да иде. На УНПРОФОР се гледа ло као на сметњу
ва зду шним нападима и укидању ембарга на оружје“.104

Коначно имамо потврду да су обавештајни извори ВРС располага ли
релевантним информацијама на основу којих је ГШ ВРС правилно проценио ситуацију и закљу чио да Муслимани спремају велику пролећну офанзиву на ВРС и РС на више праваца. То са знање наметнуло је ВРС, у још
оштријем облику, задатак да проблем у вези 28. дивизије А РБиХ приоритетно реши и елиминише њен утицај и допринос очекиваној офанзиви А
РБиХ, а ВРС омогући стварање слободних снага за употребу на другим,
значајнијим, правцима и бојиштима.
„Ја сам у оквиру своје тезе предвидио да ће Срби неу тра лизовати ове енклаве како би елиминиса ли потребу да тамо распоређују тру пе ВБС-а (Војске
босанских Срба, напомена аутора). Конвоји су редовно одбијани. Такође су
оборена два босанска хеликоптера од којих је један летио за Горажде, а други за Сребреницу. Помислио сам сам: ’Шта бих ја урадио да сам на Младићевом мјесту?’ Шта бих урадио да промјеним равнотежу снага у корист
Срба? Притиснуо бих те енклаве, учинио бих их неважнима, изгладњео
бих их.“105

Не треба сумњати у то да су размишљања генера ла Смита о томе шта
предвиђа и шта би он учинио у потпуности у складу са ставовима војне
доктрине и да у потпуности одговарају претходном објашњењу. Ради се о
војном професионалцу, генера лу угледне армије и државе, искусном учеснику великог броја мисија широм света. Други део одломка из његове изјаве још очигледније одсликава ставове војне доктрине о употреби ОС и
начину решавања војних борбених проблема. Ето, и опсаде су методе које предвиђа војна доктрина, а и изгладњивање, што подра зумева, између
оста лог, и да се спречи логистичка подршка јединицама противника. (Изгладњивање помоћу поморске блокаде, тадашњег противника Немачке, да
би се примора ла на предају, било је суштина ратне стратегије Велике Британије за време Првог светског рата.) У овом слу чају појам изгладњивање
не треба схватати буквално и он се не односи само на храну, већ и на наоружање, муницију, погонско гориво и другу војну опрему, посебно опрему за
везе и комуникације или за командовање и управљање. Није вероватно да
генерал размишља ван оквира војне доктрине коју најбоље познаје.
Контину ирани напади муслиманских бораца на циљеве босанских Срба око
енклаве су појача ли напетост око Сребренице и исти су би ли искориштени
од стране босанских Срба као оправдање за њихов напад на енклаву.106

Континуирани напади Муслимана из заштићене зоне на циљеве Срба
око енклаве и брзо враћање и склањање у заштићену зону након тих напада, су појачава ли напетост око Сребренице и има ли за последицу војне акГенерал Смит, Изјава страна 16, број Трибу на ла 00848867.
Генерал Смит, Изјава страна 4, број Трибу на ла 03400948.
106
Дебрифинг, Писмо страна 10.
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ције ВРС, односно јединица Дринског корпуса. Те акције су, пре свега, биле
усмерене на безбедност и заштиту својих бораца и становништва, а као
што смо се напред уверили операције ВРС су биле прилагођене одржавању
статус квоа и пружању заштите српском становништву. Дејства јединица
28. дивизије А РБиХ нису српској страни послужила „као оправдање“. Она
су била разлог за акције ВРС према 28. дивизији. Дејства 28. дивизије из заштићених зона изнудила су код ВРС примену другачијих метода борбеног
деловања од пуког држања и обезбеђивања линије додира. Команда ДК је
била принуђена на активнију одбрану која подра зумева, осим класичних
одбрамбених дејстава, и активну одбрану извођењем низа активних борбених дејстава.
Такође, према „Дебрифингу“ холандског бата љона у Сребреници,
„војни задатак Холандског бата љона је био очување статуса кво, као резултат присуства Уједињених нација. Војска Републике Српске је треба ло да
буде одвраћена од покретања офанзивних дејстава на енклаву, а Армија Босне и Херцеговине је треба ло да респектује демилитаризовани статус енклаве и не врши нападе из њих према српским снагама и селима око енклаве“.107

Како А РБиХ није респектова ла демилитаризовани статус енклава и
вршила је нападе из њих по српским снагама и селима око њих, то је ВРС
била принуђена спречити будуће сличне акције непријатеља. Са аспекта
војне професије и војне доктрине то није спорно.
Када су напади и диверзантске акције муслиманских јединица из енклаве на положаје јединица Дринског корпуса ВРС и цивилно становништво у дубини територије Републике Српске учеста ли и поста ли неподношљиви и неприхватљиви за ВРС, команда Дринског корпуса је одлу чила
да те нападе коначно неутра лише, да заштићене зоне физички раздвоји и
да их сузи ради спречавања координирајућих дејстава јединица А РБиХ.
У том смислу команда ДК је и изда ла одређене задатке потчињеним јединицама. Као резултат одлуке команде Дринског корпуса интензивирана
су активна борбена дејства дела јединица корпуса према јединицама 28.
дивизије А РБиХ са намером да се 285. бригади Жепа онемогући физички
контакт са остатком 28. дивизије, да се, на тај начин, раздвоје енклаве Сребреница и Жепа и да се веже што већи број јединица 28. дивизије А РБиХ
за себе и на тај начин спречи координација и синхронизација борбених дејстава муслиманских јединица са фронта и јединица у енклавама и ослаби
општа муслиманска пролећна офанзива на снаге ВРС и Републику Српску,
посебно на деловима ратишта око Сарајева и према источним енклавама,
као и на западу Републике Српске. За отпочињање активних борбених дејстава према 28. дивизији А РБиХ, команда ДК је изда ла „Заповест за активна борбена дејства Оп.Бр.1“.108
Дебрифинг, параграф 2.30.
Заповест за активна борбена дејства Оп.бр.1, стр.пов.бр 04/156-2 од 02. 07. 1995.
„Криваја-95“, дока зни предмет P1202.
107
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Неколико важних запажања у вези са овом заповешћу. Прво: заповест није достављена свим потчињеним јединицама из чега је разборито
закљу чити да није био дефинисан радикални циљ, већ ограничени; друго:
командант корпуса у параграфу 2. заповести каже да, на основу Директива
Оп.бр.7 ВК109 и Оп.бр.7/1 ГШ ВРС92)110, команда ДК има задатак да слободним снагама изводи офанзивна дејства, а у дубини зоне ДК да што пре
раздвоји енклаве Сребреница и Жепа и сузи их на градско подручје; треће: ништа од изнетог није тачно. У директивама на која се командант ДК
позива корпусу су додељени задаци за активна и демонстративна борбена
дејства и за одбрану, а не за офанзивна борбена дејства. Осим тога ДК није
добио задатак да сузи енклаве на градско подручје, већ да их што пре раздвоји. Задатак за извођење офанзивних дејстава ДК је добио само у слу чају
да УНПРОФОР напусти подручје енклава и то на правцу ка Тузли. Толико
о Заповести „Криваја-95“. Најзад, четврто: изводи се закљу чак да је команда ДК самоиницијативно, на основу са знања о стању 28. дивизије А РБиХ
и борбених могућности сопствених снага, донела одлуку и одредила циљ
дејства у односу на 28. дивизију А РБиХ. У директивама и у овој заповести
нигде није дефинисан циљ и задатак заузимање енклава.
У првом делу Борбеног извештаја команде 28. дивизије111 доминантно
место заузимају подаци о агресору, како они на зивају ВРС. На крају команда дивизије закљу чује:
„Предпостављамо да је овим возилима довежена регуларна војска или агресор врши концентрацију снага за офанзивна б/д са вјероватном намјером да
пресјече кому никације између заштићених зона Сребренице и Жепе. НАШЕ
СНАГЕ: Стање без промјена у односу на предходни извјештај. На сна зи су и
да ље мјере посебног опреза а линије одбране су ојачане додатним снагама“.

Тако закљу чују војни аматери и незна лице. У војној теорији и пракси
много је важније равнати се према могућностима непријатеља, него губити време на нагађање о његовим намерама. Тако и команда 28. дивизије А
РБиХ тежишно цени о намерама ВРС, а не о могућностима јединица које
се концентришу. То је због тога што су очекива ли да ће одбрану енклаве
вршити УНПРОФОР. Свеједно, команда дивизије је очигледно упозната са
намером ДК да расече 28. дивизију са циљем да раздвојеним јединицама
(285. Иблбр од остатка дивизије) онемогући њихово међусобно комуницирање и координацију дејстава. У том смислу у заповести „Криваја-95“ у
параграфу 4. у одлуци намера је и дефинисана.
Као датум званичног стављања у оперативну функцију заповести
„Криваја-95“ сматра се 6. јули 1995. године, а заузимање Сребренице је извршено 11. јула 1995. године. Просечном професионалном официру чини
Ди ректива Оп.бр. 7 Врховне коман де Републике Српске, дока зни предмет P1214.
Ди ректива Оп.бр. 7/1 ГШ ВРС, број Трибу на ла 00868778.
111
Коман да 28. дивизије, Борбени извјештај Стр.пов.бр. 01-161/95, 05. 07. 1995.године,
Коман ди 2.К АРБиХ број Трибу на ла 00342185.
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се невероватним да помоћне снаге Дринског корпуса ВРС, које су добиле
задатак да изводе активна борбена дејства, могу за тако кратко време сломити отпор непријатеља, разбити 28. дивизију и раздвојити енклаве Сребреницу и Жепу и заузети и сам град Сребреницу. Поготово ако се има
у виду топографска структу ра и карактеристике земљишта око енкклава,
што је уз добру организацију одбране, упорност и пожртвовање пружа ло
услове за дуготрајну и успешну одбрану енклаве.
Команда 28. дивизије извештава о нападу ВРС у рејону Јавор, З.Јадар,
Јасенова, Костур и на зону 281 ИБлбр.112 Командант дивизије извештава да
је тражио хитан састанак са командом УНПРОФОР-а у Сребреници, али да
су они одбили доћи, јер им је наређено да не напуштају своје позиције. Ова
информација нас упућује на заклу чак да је команда 28. дивизије била уверена да ће УНПРОФОР бранити енклаву. А у борбеном извештају Стр. пов.
бр: 01-165/95 од 07. 07. 1995.године113 извештавају да се и да ље воде борбе,
истичу да се основано плаше да би становништво због тешке хуманитарне
ситуације могло да се покрене и крене ка Тузли, што би онда била катастрофа, јер то они више не би могли контролисати и моле државне органе
да, у том смислу, предузму све што је у њиховој моћи. Осим тога моле да се
изнађе начин за дотур борбених МТС како би наставили вођење борбених
дејстава.
У првом делу борбеног извештаја од 06. 07. 95. године114 командант
дивизије информише претпостављену команду о активностима агресора.
Те информације јасно упућују на закљу чак да су снаге ВРС на челу са ДК
или тежишно јединице ДК предузеле активна борбена дејства према јединицама 28. дивизије А РБиХ како би те јединице дефинитивно учинили неефикасним и неефективним. Коначно то је легитмна војна операција
ВРС да непријатеља учини неефикасним неефективним, односно да га, по
могућности, на други начин уништи. У оружаном сукобу то јесте основни
циљ обију зараћених страна, уништење оне друге. У тачки 2. овог извештаја истиче се да су због дејства агресора увели стање пуне борбене готовости, да су одбили два пешадијска напада и да су има ли погинулих и
повређених бораца. Такође истичу да је било жртава и међу цивилима од
артиљеријске ватре. У тачки 3. командант дивизије истиче да је поново покушао разговарати са представником холандског бата љона, да је то остварио само средствима везе и да је захтевао од команде бата љона да узврате
ватру на српске снаге и коначно разочарано закљу чује да је добио одговор
да ће бата љон то учинити само када команда бата љона одлу чи, на основу
сопствене процене.
Коман да 28. дивизије, Ван редни извјештај Стр.пов.бр. 11 -31/95 од 06. 07. 1995. год.
доставља Коман ди 2.К А РБиХ, број Трибу на ла 00342197.
113
Коман да 28. дивизије, Борбени извјештај Стр.пов.бр. 01-165/95 од 07. 07. 1995.
године.
114
Коман да 28. дивизије, Борбени извјештај број 01-163/95 од 06. 07. 1995. у 17.00 часова, Коман ди 2.К А РБиХ.
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Наново и по ко зна који пут се уверавамо да су Муслимани у Сребреници, као уоста лом и у другим енклавама, очекива ли да ће им снаге УН
пружати помоћ у виду учешћа у борбеним дејствима против ВРС заједно са
њима. У једном моменту делови холандског бата љона су покуша ли пружити помоћ 28. дивизији А РБиХ, покушавајући ватром са својих положаја да
узврате на јединице ДК које су напада ле, али су се јако разочара ли. Наиме,
десило се да су их Муслимани једноставно напустили и оставили саме повлачећи се ка граду и да ље ка селима Шушњари и Јаглићи спремајући се за
најављивано напуштање енклаве и пробој дивизије ка Тузли. Тако су снаге
УН уву чене у сукоб са ВРС и остављане да се саме боре што ни њима није
било лако, јер нису, на основу мандата који им је дат резолуцијом, има ле
тешко наоружање, поготово не оно за подршку, па су се нашли у деликатној
ситуацији из које се треба ло извући. Ово је добар пример који пока зује да
је ула зна стратегија веома једноставна, или једноставнија, од изла зне. Лако
је ући борбу, али је веома тешко из ње изаћи.
У већ цитираној изјави на саслушању 11. 11. 2002. год на страни 20.
мајор Франкен, заменик команданта холандског бата љона, износи такву
ситуацију. Понудио је начелнику штаба 28. дивизије да заједно бране једно
ОМ. Ево релевантног дела те изјаве.
Вергер-Муде: То није било дозвољено под тим мандатом.
Франкен: Не, јер чим почињете координирати, нисте више неу трални. Имао
сам заиста чудан разговор с начелником штаба 28. дивизије. Рекли смо да
сматрамо да ће један посматрачки положај бити нападнут. Питао нас је шта
ћемо учинити ако се тако догоди? Одговорили смо да бисмо наравно оста ли
на положају и да бисмо се очито поку ша ли одбранити. Осим тога, рекли смо
да би то било потпу но бесмислено ако нас могу проћи и с лијеве и с десне
стране. Онда сам рекао: „Замислите само да сте с наше лијеве и десне стране, тада нас не би могли заобићи и задржа ли бисмо линију.“ Затим сам додао
да наравно то не би била координисана одбрана, већ слу чајност да смо се
тамо нашли заједно, што је он сматрао врло смијешним. Нас двојица смо се
добро насмија ли, али је било јасно шта обојица мислимо.

У борбеном извештају115 од 07. 07. 95. године команда 28. дивизије о
агресору наводи све познате податке из чега се јасно може закљу чити да
јединице ВРС врше ограничена дејства само са југа. А у делу о властитим
снагама наводи следеће:
„Л/о (Линије одбране, напомена аутора) наших снага се чврсто држе и појачане су људством и МТС-ом. Борбени задаци се извршавају без проговора и за сад је ситуација под контролом…. Основано се бојимо масовнијег
покрета цивила у правцу Тузле или Кладња и ако се то деси стање неће бити могуће контролисати. Молимо све државне органе Р БиХ да уложе додатне напоре за прева зилажење овог стања. Неопходно је покрену ти
115
Коман да 28. дивизије, „Борбени извјештај“ број 01-165/95, oд 07. 07. 1995. године
Коман ди 2.К А РБиХ.
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медијску кампању и упознати цјелокупну свјетску јавност о ху манитарној
катастрофи невиђених размјера која пријети становништву Сребренице и
Жепе…“

По ко зна који пут најављују предстојеће догађаје за које су очиглено
зна ли да ће се десити. Најављују да се основано плаше масовних покрета
становништва према Тузли или Кладњу и још кажу да ако се то деси они то
неће моћи контролисати. То је резервни план. Или можда у том тренутку и
главни. План Б, покрет и одла зак становништва за Тузлу и Кладањ. Затим у
познатом маниру моле све надлежне државне и војне органе и институције
да им помогну, а нарочито упозоравају да је потребна јака медијска пропаганда о хуманитарној катастрофи народа Сребренице и Жепе. Знају добро
да је таква пропаганда раније доносила добре резултате. На крају ипак моле
за изна лажење могућности доту ра МТС за продужетак борбе.
„На основу незваничних извјештаја из Сребренице, у току је офанзива четничких снага на заштићену зону Сребренице“.116

Шта рећи? За команданта корпуса су редовни борбени извештаји које
је, до тада, примио од команде 28. дивизије из Сребренице – незваничне информације. Он је борбене извештаје добио и упознат је са њиховим садржајем. Упознат је са ситуацијом каква стварно јесте званично. Изгледа да то
њега много не брине. Поставља се питање, зашто се онда обраћа команди
УНПРОФОР-а у Тузли. Ето, мора и он нешто да ради у вези са Сребреницом. Да не буде да није баш ништа предузимао. Покушај је интересантан.
Он наређује команди УНПРОПФОР-а да одмах предузме акцију на одбрани енклаве, нарочито у вези ва здушних удара по српским снагама. И акције снага за брзе интервенције морају одмах почети. На крају закљу чује:
„У слу чају да снаге УНПРОФОР-а и дру ге снаге под командом сектора С/И,
не предузму ефикасне мјере, у спречавању офанзиве на цивилно становништво заштићене зоне Сребренице, сматрамо ваше да ље присуство непотребним и штетним“.

Очигледно је да су добро савлада ли лекције пропаганде. Видите како командант корпуса суптилно каже „у спречавању офанзиве на цивилно
становништво…“, а не на 28. дивизију.
Команда 28. дивизије извештава претпостављену команду 08. 07. 95. године117 о дејствима ВРС и борбама њихових снага а о непријатељу закључује:
„По интезитету агресорских дејстава, на з/о 28. див.КоВ врши се до сада
незапамћен артиљеријско пјешадијски атак, тако да су наредни сати и дани
потпу но неизвјесни.“
116
Коман да 2.К А РБиХ, Информација број 02-1-700/3 од 08. 07. 1995. Коман ди УНПРОФОР-а Сектор С/И Тузла и ГШ А РБиХ.
117
Комада 28. дивизије, Борбени извјештај Стр.пов.бр. 01-166/95 од 08.07.1995.године,
Коман ди 2.К А РБиХ, број Трибу на ла 00842229.

84

Ратко П. Шкрбић: СРЕБРЕНИЧКА ПОДВАЛА

Затим наводи активности јединица 28. дивизије и каже да су за све јединице уведене посебне мере мобилности, да врше прегруписавање снага и
да пружају отпор да би сачува ли простор и становништво на овом простору. Затим команда дивизије извештава о активностима УН снага. На крају
каже да ће, ако им не помогну све структуре, па и међународна заједница, врло брзо бити присиљени напустити ово подручје. Дакле, војни
старешина А РБиХ већ 8. јула најављује да ће војска напустити ово подручје, а подра зумева се да ако војска оде, народ ће такође подручје напустити.
Разборито је закљу чити да су они хипотетичку ситуацију овакве врсте већ
разматра ли и да су има ли представу, или део плана, шта ће се десити или
шта би треба ло да се догоди уколико ВРС нападне енклаву.
Коначно, разборито је претпоставити да команда 28. дивизије А РБиХ
нема конкретан план, да нема предлог ни захтев претпостављеној команди,
осим што упорно захтевају да неко други реши њихов проблем, укљу чујући и међународну заједницу. Тако су они схватили улогу међународне заједнице. Другим речима, да их она брани и обезбеди достизање циљева које
су дефиниса ли. Такво схватање није слу чајно. То је непосредан плод понашања релевантних фактора међународне захједнице према муслиманској
страни у дотадашњем току грађанског рата у БиХ. Према стандардним војним процеду рама, свакако би команда дивизије треба ла претпостављеној
команди поднети предлог решења наста лог проблема и захтеве које претпостављена команда треба да испуни, како би дивизији помогла да успешно
реши проблем, а не да најављује напуштање територије. Пока заће се да ова
команда није ни бринула о одбрани положаја, већ је била опседнута замисли како да напусти територију и безбедно се изву че у Тузлу. Све ука зује на
то да је управо ово за 28. дивизију и био резервни план или можда главни,
што је чак вероватније. Каснији догађаји ће то, нема сумње, и пока зати, као
што ћемо видети.
А у борбеном извештају 28. дивизије118 заступник команданта дивизије извештава о борбама и каже да је по жестини ово до сада најјачи напад
ВРС; он очекује да ВРС напад продужи и да ће бити угрожен и град. За снаге УН каже да не предузимају ништа како би одбраниле заштићену зону и
становништво. На крају каже да немају за лихе хране и да већ од сутра неће
моћи храном снабдевати линије одбране. Ето десило се управо оно што би
урадио и генерал Смит. Изгладнио би их и на тај начин учинио безопасним
и неефективним. Пошто команда 2.К А РБиХ не предузима ништа да им
обезбеди снабдевање и да им на други начин упути помоћ, то значи да њима више ово подручје није од интереса. Има приоритетнијх задатака и 2.К и
А РБиХ од одбране Сребренице. Да су били заинтересовани за Сребреницу,
у најмању руку би упутили команданта дивизије да, као дока зани успешни
командант, преузме командовање дивизијом коју је, уз сагласност претпостављених, можда и ВК, напустио још у априлу 1995. године. На крају извештава да имају већи број погинулих и рањених међу којима и цивила. Шта
118

Коман да 28. дивизије, Борбени извјештај Стр.пов.бр. 01-167 oд 09. 07. 1995.године.
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стварно намеравају представници локалне власти у Сребреници и команда
28. дивизије пока заће нам следећи документ.
У Извештају Председништва општине Сребреница119 од 09.07.95. године који је упућен председнику Алији Изетбеговићу и НГШ Расиму Делићу каже се да је војна команда 28. дивизије у распаду, да јединице више
нису у стању да се боре и пружају било какав отпор, да влада хаос и паника
те је на цивилним органима власти
„остао последњи непопуларан корак на спашавању становништва а исти
је да се ургентно на нивоу државних и војних органа Р БиХ под хитно
аранжира састанак са Српском агресорском страном у циљу изна лажења могућности отварања коридора за исељење становништва до прве
слободне територије Р БиХ под контролом међународних фактора. Тражимо хитан одговор а најкасније до 24,00 часова.“

На ла зимо се на тачки која нам омогућава боље разумевање постојања
резервног плана на који смо претходно ука за ли. (Или можда уствари главног, то је са ана литичког становишта за сада спорно питање.) Овај цитат
омогућава да схватимо оно што није спорно. Цивилно руководство тражи
од владе из Сарајева и војске да омогуће разговоре са ВРС да ова отвори
коридоре да се становништво исели до прве слободне територије под којом
су они подра зумева ли само оне територије које контролише њихова војска.
Тако су сматра ли и припадници оста ла два народа, што ука зује на чињеницу да није било присилног премештања ни пре нити ће бити после ових
борби. Једноставно је дола зило до миграција становништва по принципу:
куда војска туда и народ. Ако није постојао резервни план зашто би, иначе,
цивилно руководство тражило од највишег политичког и војног руководства БиХ да се преговара са ВРС, како би ова обезбедила отварање коридора да се становништво исели у Тузлу и околину? Није спорна ни чињеница да је команда у распаду, да јединице више нису у стању да се боре, да
команда 2.К не предузима никакве конкретне мере да се ситуација барем
стабилизује, ако се не може решити. Све су то логичне последице резервног
плана, који је постао доминантан у односу на било који други. Уствари, од
овога датума то је главни план. У то више нема сумње. Размишљања, како
код војне команде, тако и код цивилних руководилаца, али и код бораца,
усмерена су на исељење и спасавање породица. Спасавање голих живота.
На основу информација у демилитаризованој зони као и писма Предсједника прела зног општинског вијећа цијенимо да је ситуација веома сложена,
али да је неочекивано и неоправдано драматизована још прије било каквих
жешћих офанзивних дејстава агресора…
ГША предвиђајући да љи развој ситуације пред узео је мјере да у вријеме
примирја обезбиједи одређене количине МС за вођење оружане борбе и ти119
Општина Сребреница, Председништво број 01-/95 од 09. 07. 1995. године, дока зни
предмет P990.
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ме створи неопходне услове за одбрану демилитаризованих и заштићених
зона.
НАРЕЂУЈЕМ
1. Организовати одбрану свим снагама и средствима демилитаризоване зоне
и спријечити упад агресора на територију.
3. У слу чају еска лације напада позвати команданта снага УНПРОФОР-а стационираних у демилитаризованој зони и захтијевати да се дозволи узимање
и коришћење наоружања под контролом истих у циљу одбијања напада и
заштите територије и становништва.120

Појам „демилитаризована зона“ у овом наређењу командант ГШ А
РБиХ је употребио 6 пута, а у ставу 3. преамбуле наређења је навео да је, за
време примирја, тим зонама достављао наоружање, муницију и друга средства ратне технике за вођење борбе. Тако је ГШ А РБиХ схватао и разумео
појам демилитаризоване зоне и обавезе преузете спора зумом о комплетном
прекиду непријатељстава. Произила зи да је муслиманска страна потписала Спора зуме о демилитаризацији и комплетном прекиду непријатељстава
управо из разлога да то време искористи за цитиране активности. У тачки 1. Наређења наређује се организовање одбране демилитаризоване зоне
свим снагама и средствима. У демилитаризованој зони ме би треба ло бити
бораца, ни наоружања, са изузетком полиције, а још мање средстава ратне
технике за вођење оружане борбе. Тако би треба ло бити. Ко онда да организује одбрану? Али ето, командант ГШ А РБиХ наређује „непостојећим
снагама и средствима“ одбрану ДЗ. Затим наређује да се од УНПРОФОР-а
изузме наоружање које му је предато у процесу демилитаризације, а команда 28. дивизије је понуду УНПРОФОР-а да преузму то наоружање већ
одбила. Све је то ГШ-у ВРС било познато. Обавештајна служба ВРС је правовремено прикупила релевантне информације о активностима и намерама
А РБиХ у току примирја и после њега. На основу тих информација ГШ ВРС
је био принуђен да припреми одговор на иза зове које ће А РБиХ наметнути
током и после примирја.
У УН снагама су сматра ли да ће 28. дивизија А РБиХ пружити адекватнији отпор од онога којег су испољили током борби за Сребреницу.
Услови земљишта, бројно стање 28. дивизије А РБиХ, активна дејства ДК
помоћним снагама јачине једног до два бата љона, неколико година уређивани положаји за одбрану, постављене фортификацијске препреке, добро
наоружање, све је то могло да пружи повољне услове за одбрану. Али није.
Био је довољан напад веома ма лих размера, са одмереном артиљеријском
ватреном подршком, која је претежно била усмерена на војне циљеве („Гранатирање је углавном било усмјерено према војним циљевима и не директ120
Коман дант ГШ А РБиХ, Наређење за пред узимање мјњра за одбрану енклаве број
1/825-1010 oд 09. 07. 1995. године, Коман дама 2.К А РБиХ и 28. дивизије.
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но према цивилном становништву“121) да јединице 28. дивизије приступе
повлачењу, прво ка Сребреници, а потом и ка селима Шушњари и Јаглићи
одакле ће кренути у пробој ка Тузли, прихватајући највећи могући ризик.
О томе нешто касније. Пошто су 6, 7. и 8. јула јединице 28. дивизије А РБиХ
пружа ле само спорадичан отпор, очекујући да ће енклаву бранити УНПРОФОР подржан ва здушним ударима и блиском ва здушном подршком
НАТО, а јединице ДК су скоро неометано напредова ле ка граду, извештен
је ВК РС о успесима јединица ДК и могућности да се заузме и сам град
Сребреница. ВК је то и одобрио.122 Овај документ има историјску димензију са аспекта поштовања ратног и хуманитарног права. Наиме ВК ОС РС је
задовољан успесима јединица ДК и сагласан је да се борбена дејства наставе и заузме и град Сребреница, али при томе изричито наређује да се у наредним дејствима опбезбеди пуна заштита припадницима УНПРОФОР-а и
муслиманском цивилном становништву. Овакве наредбе су права реткост
у грађанским ратовима и скоро да нису забележене у историји тих ратова.
Са војног становишта експлоатација успеха је значајан део операција. Команданти који остваре почетне успехе и којима се укаже прилика за
његово проширење дужни су то чинити све дотле док је успех сигу ран, а
безбедност људства загарантована. Такође, ако се уочи да је стање код непријатеље лоше, ако он не пружа јачи отпор, ако је присиљен на одбрану и
повлачење, ако му је нарушен систем руковођења и командовања, задатак
се може проширити. Управо то је учинио ВК РС када је наредио да се заузме и град Сребреница, иако, као што знамо, то није био првобитни план.123
То се и догодило. Јединице ДК су ушле у град без борби јер су јединице 28.
дивизије А РБиХ већ 10. јула увече напустиле град и повукле се у северозападни део енклаве, у села Шушњари и Јаглићи, што је било пола зна тачка
за пробој ка Тузли.
4.5. „Окупација енклаве је била пропраћена активношћу артиљерије, минобацачком паљбом. тенковима и кориштењем ручног наоружања од стране ВРС.
За време гранатирања, нису биле погађане само јединице А РБиХ, већ и куће,
групе избеглица, један број осматрачких места и базе Дачбата. За време напада на енклаву, куће локалних становника су намерно циљане. На пример,
зграде у Сребреници, Поточарима, Крмарушама, Бојни, Бучју и Догазима су
погађане.“124 (Из Дебрифинга холандског батаљона, напомена аутора)

У најмању руку, чуди порука текста ове тачке. Аутори Извештаја ба зираног на Дебрифингу су били, колико је познато, углавном војни стручњаци. Зато није јасно како они сматрају да употреба артиљерије, минобацача,
тенкова, чак и ручног наоружања у оружаном сукобу, спада у недозвољена
средства борбе. Ако то није њихов став зашто би то истица ли? Све ука зује
Хен дрик Корнелис Николај, Изјава, страна 9, број Трибу на ла 00899488.
Одобрење ВК РС да се заузме и град Сребреница, дока зни предмет D41.
123
Р. Батлер, Исказ, параграф 5.
124
Дебрифинг, параграф 4.5.
121
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на чињеницу да су то тако написа ли по наруџби тужилаштва Трибуна ла
или у најмању руку да подрже његову тезу. То су средства борбе, а њихова
употреба је дефинисана војном доктрином, чији смисао и јесте да дефинише најбоље начине оружане борбе (тактику-оператику) са борбеном техником, најбоље начине управљања наоружањем и ефектима наоружања. Ако
јединице неће употребљавати наведена средства чиме ће се онда борити?
(Дола зи на ум чувено реторичко питање које је поставила америчка Државна секретарка Медлин Олбрајт: „Шта је сврха првокласне војне технологије ако то не можемо користити?“, на енглеском: „What’s the point of having
this superb military that you’re always talking about if we can’t use it?“, видети
аутобиографију М. Олбрајт, Madam Secretary (2003), с. 182) Можда су погођене и неке куће, али нису све куће нелегитимни војни циљеви. Можда су
погођене и неке из којих није вршено дејство, али у борбама у насељеним
местима то није могуће избећи. У тим борбама није могуће избећи ни цивилне жртве.
Поређења ради:
«Секретар одбране САД Доналд Рамсфелд изјавио је на почетку да ће удари
у операцији „Слобода Ираку“ бити извршавани са запањујућом прецизношћу. Од команданата ва зду хопловних снага захтевано је да добију одобрење
од Рамсфелда за сваки планирани ва зду хопловни удар за који се претпоставља ло да може да иза зове више од 30 жртава цивила. Предложено је преко
50 таквих удара и сви су били одобрени“.125

Ето, на другим местима и када други воде војне операције, колатерална штета од 30 цивила је прихватљива. А ВРС није има ла оруђа са запањујућом прецизношћу.
Што се тиче тврдњи да су циљане и ба зе УН и осматрачка места, да је
то тачно барем један војник УН био би рањен, макар и лакше. Али ни један
војник УН није усмрћен ни рањен од стране ВРС. Од стране А РБиХ јесте126.
Подра зумева се, онда, да ВРС није дејствова ла по ба зама УН. Ако је нека
граната и па ла у близини ба зе онда је то последица гађања муслиманских
јединица и средстава подршке који су се вероватно намерно приближавали ба зама УН одакле су вршили дејство по српским снагама, како би ове
испровоцира ли да дејствују по њима рачунајући да нису толико прецизни
и да ће због тога погодити ба зу и тако изнудити интервенцију војника УН.
У жаргону НАТО пакта погибија цивила, када се циљају војни циљеви у
градовима, на зива се колатералном штетом. Послужићемо се истим термином. У конкретном слу чају у грађанском рату у БиХ ни једна од зараћених
страна није располага ла савременим наоружањем са најбољим системима
за управљање ватром и са најпрецизнијим наоружањем и паметним бомбама и гранатама. Стога је вероватноћа колатералне штете много већа.
125
Ен дру Брукс: „Ва зду хопловна кампања против Ирака, како је стварно би ло“, чланак, Информативни билтен превода број 2/2004, Центар за војнонаучну доку ментацију и
информације, Београд 2004. године.
126
Дебрифинг, параграф 3.15.
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„Напад на Сребреницу почео је 6. јула и сматран је локалном ствари и казном за нападе које су Босанци изводили из енклаве… АБиХ је пружа ла
отпор пјешадијским оружјем и минобацачком ватром али су их, према извјештајима, лако над јача ли.“ (стр. 17)

Да ље у изјави генерал Смит наводи да је „… против ВРС кориштена
ва здушна подршка. Упркос овој подршци, босанска одбрана је здробљена
и ВБС је ушла у град без икаквих стварних борби.“127
Таква је била одбрана Сребренице. Превасходно се размишља ло како
остварити план напуштања Сребренице, како спасити породице и како ће
28. дивизија да се пробије из окружења ка Тузли.
У првих неколико дана (6. до 8. јула) јединице ДК ВРС су помоћним
снагама изводиле активна борбена дејства, претежно на јужном делу линије додира са јединицама 28. дивизије А РБиХ, која су, испоставило се, била
довољно јасан сигнал команди 28. дивизије А РБиХ да се повлачи према
граду, јер су очекива ли да ће холандски бата љон зауставити српска дејства.
Пошто су и Холанђани добили наређење од команде УНПРОФОР-а да се
повуку, стављајући у први план безбедност људства и они су се повлачили
ка граду, иако нико од њихових војника није страдао од ватре јединица ДК.
Повлачењем јединица 28. дивизије ка граду и становништво из јужних села
се такође повукло у град. То је почетак стварања та ласа расељених цивила.
Тако су настаја ле миграције цивилног становништва током целог периода
сукоба у БиХ. Заједно са повлачењем војске повлачило се и становништво.
Или нешто пре повлачења војске. Сви су тако поступа ли: Срби, Хрвати и
Муслимани. Те миграције су, као што видимо, последица борбених дејстава. Политичари су у својим кабинетима осмислили термин „етничко чишћење“. Ако и прихватимо тај термин опет остајемо на становишту да су
се све стране у сукобу једнако понаша ле, па се онда не може само једној
страни (српској) приписати одговорност за то. У параграфу 35. Извештаја
генералног секретара УН се каже:
„Како су Бошњаци напредова ли користили су технике етничког чишћења
сличне онима које су користили Срби на тим подручјима, па лећи куће и тероришући цивилно становништво“.

Становништво захваћено борбеним операцијама војних јединица или
офанзивама, како каже генерал Смит у својој Изјави на сведочењу у Трибуна лу, расељава се повлачећи се испред противничке војске:
„Почетком октобра ВБС је извршила контра офанзиву у правцу Бихаћа, али
је АБиХ, ојачана подршком Хрвата, успјела да задржи оно што је освојила. Онда је дошло до интензивног та ласа етничког чишћења у Бањој Луци и Приједору, пошто су Срби расељени офанзивама протјера ли последње
остатке хрватских и муслиманских мањина“.128)
127
128

Генерал Смит, Изјава, број Трибу на ла 00848867.
Ibid.
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Први та лас становништва расељеног офанзивама је из јужних села
енклаве дошао у град Сребреницу и окупио се са мештанима из Сребренице испред ба зе УНПРОФОР-а у граду. Увече 10. јула командант холандског
бата љона обавестио је војне и цивилне руководиоце Сребренице да ће сутра уследити ва здушни удари НАТО, али му они нису поверова ли, а нису
били убеђени, и када би се десили ва здушни удари, да би се ишта могли
променити.129
Стога су донели одлуку да се становништво Сребренице раздвоји у две
групе. Једна група (жене, деца и старци) да се упути у базу УН у Поточаре, а
друга група, 28. дивизија А РБиХ са остатком војноспособних мушкараца и
неколико жена (10.000 до 15.000 мушкараца), упутила се у Шушњаре и Јаглиће где ће извршити припреме за пробој ка Тузли и одакле ће кренути у пробој. Одлуку су донели војни и цивилни руководиоци у Сребреници. Истог
дана командант холандског батаљона је наредио мајору Отеру да са 30 људи
оде у Поточаре и припреми отвор у бази УН за прихват избеглица из Сребренице. Пролаз је тога дана и отворен и формиране су три групе за прихват
избеглица.130 На повратку у Поточаре срели су четворицу војника А РБиХ
који су им потврдили да станивништво те вечери неће бежати у Поточаре, а
ако то и ураде они ће их вратити. Дакле Холанђани су знали да ће избеглице
стићи у Поточаре барем један дан пре него су кренули, а А РБиХ је брижљиво пазила да избеглице из Сребренице не крену у Поточаре пре времена. Не
само да су знали већ су и одлучили да избеглице из базе Б чете из Сребренице пребаце у Поточаре.131 Али то се није десило тога дана (10. јула), јер су
избеглице које су већ биле на путу за Поточаре враћене назад у Сребреницу
на интервенцију градоначелника Сребренице и војника А РБиХ. Зашто су их
вратили? Није се уклапало у план који је, разумно је закључити, постојао. И
ово понашање у потпуности подржава претходни став о постојању резервног
плана за случај да ВРС предухитри остваривање плана А РБиХ о спајању
територија. Прилика је сада да се још једном подсетимо на садржај тачке 4.8
„Основне замисли“ и да ове догађаје ставимо у контекст садржаја те тачке.
Садашње догађаје у потпуности препознајемо у „Основној замисли“ из новембра 1994. године. Пробој, мукотрпни, са народом на леђима, како каже
начелник ШВК А РБиХ. Сувише је уверљиво да би била коинциденција. Резервни план је вероватно постојао. Садржај тачке 3.64 Дебрифинга потврђује
припреме холандског батаљона за прихват избеглица у Поточаре.
2.3.5.1. Пробој 28. дивизије А РБиХ
Војни вештак Хашког тужилаштва Батлер и главни истражитељ тужилаштва Ж.Р Руез132 су сагласни да се једна група (10.000 до 15.000) стаР. Батлер, Исказ, параграф 3.16.
Костер, Изјава, страна 7, број Трибу на ла 00916826.
131
Дебрифинг, параграф 3.38.
132
Ж.Р.Руез, Изјава, број Трибу на ла 40307456.
129
130
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новника Сребренице издвојила и кренула у пробој ка Тузли. Али ни један
од њих не каже да су се упутили у пробој. Батлер каже да су кренули на
марш кроз минска поља, а Руез да су се један по један почели извлачити
преко минских поља. Ни један од њих не каже да је то била 28. дивизија А
РБиХ са остатком војноспособних мушкараца који су одлу чили да се пробијају. Они су зна ли због чега су донели одлуку да се пробијају. Зна ли су
због чега су послуша ли наређење команде 28. дивизије, које је ова изда ла
на основу договора са цивилним руководства да се пробијају, иако нису сви
били наоружани. Није неопходно посебно објашњавати настојање истражитеља и војног вештака да прикажу како су се мушкарци крета ли маршем преко минских поља. О томе нешто касније. Још увек ћемо се бавити
одлуком за пробој. Ево неколико извода из изјава сведока тужилаштва, пре
свега из муслиманских редова.
„Свим војним обвезницима и дру гима који су могли на ногама изићи из села
наређено је да иду у Шу шњаре. Жене су треба ле ићи у Поточаре. Мислим да
је наређење стигло од заповједништва босанске Владе (БиХ) у Сребреници.
Ишли смо ми заједно, му шкраци и жене, док нисмо стигли до села Леховићи
гдје смо се одвојили“.133

Нема сумње да је ово потврда да су Муслимани сами донели одлуку
да се раздвоје по старосној доби и по полу тако да жене, деца и старци иду
у ба зу УН у Поточаре одака ле ће бити да ље евакуисани у Тузлу и околину,
а припадници 28. дивизије и оста ли војноспособни мушкарци да се окупе
у зони села Шушњари и Јаглићи, да се ту формира колона за пробој и да се
пробијају ка Тузли, где ће се спојити са својим породицама. За породице су
били готово сигурни да ће бити евакуисане у Тузлу и да им српске снаге
неће ништа лоше учинити. Да у то нису били сигурни не би се раздваја ли
од њих. Не би има ло логике. Ко би пристао да заклетом непријатељу остави
своју породицу на милост и немилост? Нико, ако није сигу ран у безбедност
своје породице. Није вероватно да је страх за сопствени живот над јачао
бригу за децу и родитеље. Лично искуство аутора потпуно је супротно.
Понашање бораца ВРС, када наступи опасност по њихове породице, је супротно од понашања бораца 28. дивизије А РБиХ. Борци ВРС су напуштали положаје и што пре радили на евакуацији породице на безбеднија места.
Ова одлука Муслимана је веома интересантна са аспекта психологије и социјалне психологије али и са аспекта религије јер је потпуно супротна од
ставова према ближњем своме и у Хришћанству и у Исламу.
И Зулфо Турсуновић у својој Изјави каже да су се пробија ли, да су
они донели одлуку да се пробијају ка Тузли, да је на челу колоне, која је
вршила пробој, била 284. бригада и још један бата љон, да су током пробоја
наила зили на српске заседе и да су се водиле повремено жестоке борбе (од
133

Ха ли ловић Осман, Изјава, страна 2, број Трибу на ла 00818527.

92

Ратко П. Шкрбић: СРЕБРЕНИЧКА ПОДВАЛА

којих наводи две велике), да су пробили линију одбране српских снага и да
су се пробили ка Тузли и избили у Незук 16.07.95. године.134
„Сви војно способни му шкарци, укљу чујући и локалне команданте Армије
БиХ у Сребреници, оку пили су се у селу Шу шњари. Разговара ли смо о томе
шта бисмо треба ли урадити пошто би нас могли побити ако одемо са конвојем жена и дјеце. Чуо сам како нам је командант Армије БиХ у Сребреници,
Рамиз Бећировић, наредио да формирамо колону и кренемо према Тузли.
Бећиревић је наредио наоружаним војницима Армије БиХ да иду на челу и
на зачељу колоне, како би пружили неку врсту заштите.“135

Нема више никакве сумње да су Муслимани (њихово политичко и војно руковдство) донели одлуку да се 28. дивизија А РБиХ одвоји од народа,
ојача остатком војноспособних мушкараца, те да се, без терета народа „на
леђима“, упусти у опасну аванту ру пробијања ка Тузли. Заменик команданта дивизије им је наредио да формирају колону и формирао борбени
поредак у складу са знањем и конкретним условима. Али га је формирао.
Одредио је јединицу за пробој и наредио да она иде на челу са циљем да
отвара коридор за извлачење остатка дивизије, одредио је зачелно осигу рање (наоружану јединицу) и издао јој задатке зачелног осигу рања. У средини је била мешовита колона, са и без оружја. Највећи део без оружја.
Пробој је војна борбена активност, најчешће тактичког значаја, а у
одређеним околностима може имати и оперативни. Одсечене и окружене
јединице, ако то стање окружења потраје за дужи период (као 28. дивизија
А РБиХ) и ако у више покушаја изведу неуспешне пробоје или ако их нека
јединица споља не деблокирају и на тај начин ослободе, ако одлу че да наставе борбу имају две опције. Прва је да наставе борбу и чекају шансу да се
пробију. На тај начин и војници и старешине те јединице или тих јединица
ризикују да сви изгину у тим борбама. Друга опција је да престану да се
боре и да се предају. У том слу чају шансе да преживе су реалне. На старешинама тих јединица је одговорност да донесу исправну одлуку након детаљне процене ситуације и саслушања предлога команданата потчињених
јединица.
Дакле, за команду и јединицу која је принуђена да се пробија нема
теже борбене ситуације. За успешно пробијање из окружења непходни су
предуслови – тактички, материјални, морални, обавештајни и др. Тактички
предуслов је да се може остварити садејство са јединицама на фронту, да
са њима постоји добра комуникација и координација, да оне нису превише
уда љене од јединице која се пробија, јер је принцип да се пробијање врши
ка сопственим јединицама, које могу пружити одговарајућу помоћ. Материјални предуслов подра зумева да јединице које се пробијају морају имати
довољно оружја, муниције, хране и друге опреме. Довољно, пре свега, средстава ватрене подршке. Што се, пак, моралног предуслова тиче јединице
134
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и борци, у првом реду, морају имати поверење у своју команду и уверење да ће пробој успети. Ови из 28. дивизије мора ли су бити и уверени да
се њиховим породицама неће ништа лоше десити. Обавештајни предуслов
подра зумева да су треба ли имати довољно релевантних информација о непријатељу, земљишту и времену, барем на правцу пробоја. У конкретном
слу чају 28. дивизија није ништа од тога има ла, осим уверења у сигурност
њихових породица. Осим тога за пробој је потребна и посебна припрема
и планирање. Потребне су и обу чене снаге за пробијање и отварање коридора. Неопходна је и посебна организација и снага и задатка. Ништа ни од
тога 28. дивизија није има ла: ни времена за планирање, ни посебне снаге за
отварање коридора, ни довољно средстава ватрене подршке, ни муниције,
ни хране. Упркос томе ипак су одлу чили да се пробијају. Зашто нису били
са својим породицама? Они знају, а ми можемо изнети само претпоставку.
Мора да су били јако уплашени, јер су зна ли како су се понаша ли и какве су
акције изводили против ВРС и српског цивилног становништва на ободима
енклаве, дејствујући из ње. Радије су, како изгледа, прихватили чињеницу
да се боре и да у борби изгубе живот, него ли да буду заробљени. Пробој
је, као што смо видели, високоризична борбена радња. Ризик се, пре свега,
огледа у вероватноћи великих жртава или пада у заробљеништво. У конкретном слу чају ризик је знатно повећан, јер се пробој вршио у неповољној
обавештајној ситуацији. Додатно увећавање ризика представља ла је и чињеница да се пробој вршио преко територије коју контролишу снаге ВРС
(око 60 км). Треба ло је савладати више прстенова српске одбране. Команда
дивизије је мора ла рачунати и са чињеницом да ће ВРС свакако настојати
да спречи пробој. Свим средствима, укљу чујући и запречавање. Мора ли
су рачунати и на чињеницу да ће, вероватно, наила зити и на минска поља
која су од раније постављена. Што је најзначајније, мора ли су рачунати и
на то да ће током пробоја јединице 28. дивизије бити легитиман војни циљ
за ВРС. Независно од тога што нису сви били наоружани. Да нису били
сви наоружани то сада знамо. А да ли је ВРС то тада нужно мора ла знати?
Наравно да није. Није ВРС има ла савремене системе осматрања да би могла дознати да ли су сви мушкарци који се пробијају наоружани. Чак и да
је ВРС располага ла са таквом информацијом и у том случају та колона је,
према војном становишту, легитиман циљ. Муслимани су одлу чили и прихватили такав ризик. То је подра зумева ло да ће јединице дивизије морати
водити жестоке окршаје са јединицама ВРС на правцу пробоја. Онима који
су донели одлуку за пробој све је ово било познато, а ипак су се одлу чили
за тај корак. Војни мотив за пробој је увек исти: сачувати војне снаге од великих губитака или потпуног уништења, а затим их одморити, попунити и
припремити за наредна дејства. А било им је и најављено да ће се пробијати и да неће бити у приоритету у односу на општи циљ А РБиХ, деблокаду
Сарајева, и то још у новембру 1994. године.
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Пробили су се захва љујући чињеници да ВРС није има ла довољно
снага да јаче затвори правце пробијања 28. дивизије, али уз велике губитке
при пробоју и отварању коридора. Око 3.000 је погинуло током пробоја136
„Дана 4. аугуста 1995, у свом говору пред босанским Парламентом у Зеници,
генерал Р. Делић, заповједник војске босанске владе, изјавио је да би обрана
сребреничке и жепске енклаве била врло тешка и да је он захва љујући, по
његовом мишљењу, успјешном продору бораца из Сребренице успио сачувати дио своје 28. дивизије. Дакле, босански војни врх је од устао од енклаве
због њене необрањивости“.137

Дебрифинг холандског бата љона баца додатно светло на ову тему:
„2.1. Борбене и дру ге активности
У току дана на достигну тим л/о успостављеног коридора за прола зак снага
28.дКоВ нису извођена б/д због сталног пристизања, у мањим гру пама, нових бораца 28.дКоВ а који је до сада укупно пристигло око 4-4.500“.138

Према томе, скоро сви борци 28. дивизије су се до 17. јула 1995. пробили, али има и оних који свакодневно још пристижу успостављеним
коридором.
2.3.5.2. Евакуација становништва Сребренице
Одлуку о раздвајању становништва у две групе донели су војни и политички представници Муслимана у Сребреници. Одлуку да се расељена
лица из Сребренице преместе у ба зу УН у Поточаре донели су представници холандског бата љона УНПРОФОР-а139. Када се вратимо до априла 1993.
године видећемо да је међу Муслиманима Сребренице још тада постоја ла
идеја да ово подручје напусте и да се преселе у Тузлу и околину. Из садржаја параграфа 54. Извештаја ГС УН140 са знајемо да су у априлу 1993. године, после контраофанзиве ВРС на 8. ОГ, муслиманске власти Сребренице,
након што је и сам град Сребреница био угрожен, биле спремне на предају
и понудиле су да се предају под три услова: 1) да се рањени војници евакуишу ва здушним путем; 2) да се евакуишу сви цивили; и 3) да се гарантује
безбедан пролаз свим војним лицима који ће пешке отићи у Тузлу.
Такође са знајемо из Извештаја војног експерта тужилаштва Ричарда
Батлера да су последице те контраофанзиве потискивање А РБиХ и река
Извештај УНПРОФОР-а oд 17. 07. 95. године, дока зни предмет П588.
Дебрифинг, Писмо, страна 10.
138
Коман да 2.К А РБиХ, Дневни борбени извјештај број 02/1-13-505 oд 17. 07. 1995.
године у 21.45 часова, ГШ-у А РБиХ.
139
Дебрифинг, параграф 3.38.
140
Извештај ГС УН, параграф 54.
136
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избеглица која се упутила ка Сребреници и Тузли141 и да је УНПРОФОР
већ тада вршио евакуације становништва из Сребренице у Тузлу, те да је
до априла 1993. успешно евакуисао приближно 9.000 Муслимана.142 Евакуације су, дакле, у организацији УНПРОФОР-а почеле две године пре пада или заузимања Сребренице. Муслимани су, као што видимо, још 1993.
године желели да напусте подручје Сребренице и да се преселе у Тузлу.
Касније ћемо видети да је жеља Муслимана да се преселе у Тузлу поново
истакнута у јулу 1995. године.
Пуковник Кареманс, командант холандског бата љона, започео је преговоре са командантом ГШ ВРС увече 11. јула у хотелу „Фонтама“ у Братунцу, а наређења и инструкције за те преговоре добијао је телефоном и
писмено од претпостављене команде УНПРОФОР-а из Сарајева: „Чим смо
зауставили ва здушне нападе, схватили смо да из Сребренице треба евакуисати цивилно становништво. Није било хране, љекарске помоћи или чак
заштите од временских услова за људе који су се тамо на ла зили“.143 Преговори у хотелу „Фонтана“ у Братунцу између холандског бата љона и ВРС
почели су на иницијативу команде УНПРОФОР-а. У видео запису који је
прика зан на сведочењу у Трибуна лу генерал Младић се обратио пуковнику Каремансу речима „тражили сте преговоре, изволите шта вам треба“.144
Као што видимо у команди УНПРОФОР-а су схватили да треба евакуисати цивилно становништво и, како ћемо видети, у складу са тим схватањем су и предузимали одговарајуће кораке у том правцу.
„На дан 11. јула, обавијестио сам холандског министра одбране о планираној евакуацији и нашој намјери да користимо камионе УНПРОФОР-а и он
се а тим сложио. Ова евакуација је започела у 12:00 сати у сриједу 12. јула.
Младић је претпоставио шта је нужно и обезбједио је много аутобуса за ову
сврху. То је било веома добро припремљено.“145

Несумњиво је да су у команди УНПРОФОР-а већ има ли план и намеру како да план спроведу. О томе су обавестили и министра одбране
Холандије. Такође је јасно да је командант ГШ ВРС добро предвиђао шта
је план команде УНПРОФОР-а и са којим проблемима ће се суочити током
реа лизације плана.
УН и Младић су се договорили да УН обезбиједи дизел гориво за евакуацију. То се касније и догодило.146 Значи постојао је договор УН снага са
ВРС у вези са евакуацијом цивила у „сигурнија подручја“. То, нада ље, зна141
Р.Батлер; „Извештај о командној одговорности у ГШ ВРС“, парагеаф 3.4, страна
17, број Трибу на ла 06006255.
142
Ibid., параграф 3.5.
143
Хен дрик Корнелис Николај, Изјава, број Трибу на ла 00899488.
144
Дока зни предмет P991.
145
Хен дрик Корнелис Николај, Изјава, број Трибу на ла 00899488.
146
Р. Франкен, Изјава страна 5, број Трибу на ла 00920138.
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чи да ВРС није на своју руку или по сопственој одлуци вршила евакуацију.
Евакуацију, као што се види, а не присилно премештање.
Том приликом је Младић рекао да не намјерава напасти особље УН-а. Хтио
је да разговара са цивилним и војним ру ководством енклаве. Младић је рекао да евакуација мора бити на добровољној ба зи.147

Дакле они који не желе да буду евакуисани у Тузлу могу да остану у
Сребреници. И пуковник Кареманс је такође посведочио да је командант
ГШ ВРС рекао да нико никога не смије присиљавати на евакуацију148
У наставку пратићемо саслушање мајора Франкена и одговоре у вези
са евакуацијом становништва из Поточара.
Де Вриес: Шта је генерал Николај рекао о тим аутобусима?
Франкен: Не знам. Морам се вратити на чињеницу да нисам био прису тан
кад су разговара ли телефоном. У сваком слу чају, резултат је, колико знам,
био тај да је УН питао шта бата љон може да уради – што је било необично
– а потом је истакну то да нису у стању сами спровести евакуацију. (стр. 51)

То би треба ло да одклони сумњу да су УН биле умешане у евакуацију.
Де Вриес: На то ћемо се вратити. Жељела бих да се вратимо на аутобусе. Ви
кажете да је потпу ковник Кареманс такође знао за то?
Франкен: Да.
Де Вриес: Је ли мислио да ће аутобуси УН-а стићи?
Франкен: Не, колико је мени познато, објашњено му је да УН није у положају да то учини. Међу тим, није важно шта је он мислио. Колико знам, речено
му је да се то неће догодити.(стр. 52)
Де Вриес: О томе ћемо разговарати касније. Управо сте нешто набацили. Да
ли је Низоземском бата љону наређено да сарађује при евакуацији, а ако јесте, ко је то наредио?
Франкен: Наређено нам је да сарађујемо и да колико год можемо побољшамо
ху манитарну ситуацију избјеглица или спријечимо да се знатно погорша. Не
знам ко је издао то наређење, али знам који орган. Дошло је ланцем УН-а.
(стр. 58)

Све је дакле текло уз знање и договор са УН. У реа лизацији плана евакуације има проблема, али настоји се изнаћи решење да се план реа лизује.
Де Вриес: Можете ли нам рећи зашто нисте одбили да помогнете у евакуацији? (стр. 58)
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148

Ibid. страна 5.
Пу ковник Т. Кареманс, Изјава, број Трибу на ла 00815047.
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Франкен: Већ сам описао ситуацију у којој су се људи на ла зили. Није се
радило о добро одмореним и нахрањеним грађанима који се одмарају прије
депортације. Кад су стигли с нама, већ су били у жа лосном стању. То нисам
могао предвидјети. То се односи на оно што сам рекао о љекарској бризи,
хигијенској ситуацији и сл. Младић је УН-у понудио да то сами изведу, али
је УН рекао да нису у стању и затим су одобрили Младићу да то направи и
то је тако и било. Наравно да смо могли размотрити неки дру ги начин да се
обезбиједи да ти људи живи и здрави дођу на сигурно што је могуће брже и
удобније, уз најбољу могућу пратњу. То је одговор на Ваше питање.
Де Вриес: На основу тих аргу мената, зар нисте и сами размишља ли о томе
да прекинете евакуацију? Судећи према ономе што сте управо рекли, Ви сте
били за евакуацију?
Франкен: Да. Изговор за прекидање евакуације је заправо дошао много касније….. То може зву чати цинично, али би то довело до ситуације у којој би
умро велик број људи, а да Младић томе ни на који начин директно не би
придонио. Као што је већ поста ло јасно, вријеме је увијек радило за Младића. (стр. 59)149

То значи да је постоја ло одобрење УН ВРС-у да се изврши евакуација
цивила из Поточара. Није вероватно да су снаге УН одобрење донеле самостално без знања Владе из Сарајева.
„А онда је стигла бомба: стигло је наређење (наравно усмено) да се помогне Србима, који су добили дозволу за депортацију становништва сопственим возилима. Тада можете урадити само једну ствар: покушати да одржите
присуство што је то дуже могуће. Све је познато о отимању и пљачкању
наших тимова за пратњу, тиме је наш допринос окончан“150
Овај извод из саслушања мајора Франкена несумњиво пока зује да је
евакуација становништва из Поточара била планирана у УН и да, уствари,
представља наставак који је започет још 1993. године и тада прекинут од
стране муслиманске владе из Сарајева.
Питање: Сматра ло се да би евакуација могла да се изврши мирније без присуства босанских Срба. Ви сте, међу тим, били мишљења да он (официр Дачбата Ван Ду ијн, напомена аутора) не треба да учествује у евакуацији. Има ли
сте различито мишљење од Ван Ду ијна у погледу те надлежности. Можете
ли нам рећи какве сте приговоре има ли на тај ток догађаја?
Ру тен: Оног ју тра кад се то десило, прије свега су у вези били поручници ван
Ду ијн и Костер. Костер је фактички командовао на цести, гдје се на ла зио
наш посљедњи запречни положај. Костер је имао дру гачије мишљење од ван
Ду ијна, који је сматрао да већ треба да започне. Дру гим ријечима, ра зилажење у мишљењу није било између мене и ван Ду ијна. Касније тог дана, након
што сам снимио фотографије…
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Р. Франкен, Изјава, број Трибу на ла 00920138.
Р. Франкен, Изјава, дока зни предмет P611.
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Коендерс: Каква је била природа тог ра зилажења у мишљењу између ван
Ду ијна и Костера?
Ру тен: Поручник Костер је сматрао да још не треба да започну с превозом
избјеглица.
Коендерс: Шта су треба ли да чекају?
Ру тен: Да дођу босански Срби. Није био наш задатак да сами започнемо
превоз. Наш задатак је био само да пружимо ху манитарну заштиту и спријечимо или проматрамо звјерства и насиље.(стр. 10/11)151

Шта значи констатација у питању г. Коендерса „Сматра ло се да би
евакуација могла да се изврши мирније без присуства босанских Срба“?
Ова констатација упућује на закљу чак да је евакуација већ испланирана и
одобрена у УН, те да су евакуацију треба ле извршити снаге УН без присуства Срба јер би то, наравно, по њиховом мишљењу, било сигуирније. На
исти зкљау чак упућује и део одговора Рутеновог да „наш задатак није био
да сами започнемо евакуацију“. Осим тога видимо врло јасно да се прича
о евакуацији, а не о депортацији или присилном премештању. Да се, тада
када је о томе одлу чивано у ланцу командовања УН-а, сматра ло да је то
депортација или присилно премештање, онда они то сигурно не би планира ли, одобрили и спроводили. Не би приста ли да учествују у „етничком
чишћењу“. Тако би се то могло тумачити у неким западним државама.
Специјални изасланик Генералног секретара Уједињених нација, Јасуши Акаши је 11. јула упутио телеграм УН у Њујорк који је садржавао
његове предлоге везано за ситуацију са избеглицама у Сребреници. Постигавши договор о овоме са највишим војним и политичким саветницима УНПФ, он је предложио следеће: „… Морају се учинити напори да се
постигне договор са ВРС како би се дозволило комплетном становништву
енклаве, укљу чујући и све мушкарце, да оду за Тузлу. Уз подршку УНХЦР,
УНПРОФОР ће покушати да постигне договор са ВРС да све конвоје за
Тузлу прати особље УН.“152 У истом телеграму специјални представник
Генералног секретара УН обавештава надлежне да Муслимани желе да оду
из Сребренице. Такође је истакао да је предлог сачињен и у консултацијама
са босанском (муслиманском) владом.
Дакле, Акаши је већ 11. јула предложио Уједињеним нацијама да се
евакуише цивилно становништво у Тузлу. Разборито је закљу чити да је
муслиманско руководство у Сарајеву учествова ло у креирању предлога
специјалног представника ГС УН. Није вероватно да би, без консултација
владе из Сарајева, био поднет такав предлог, јер би политичари у Њујорку
то могли окарактерисати као допринос „етничком чишћењу“.
Ј. Ру тен, Изјава, број Трибу на ла 03080515.
Специјални представник ГС УН Јасу ши Акаши, Извјештај Анану, дока зни предмет P589, D174.
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Специјални представник ГС је обавестио Секретаријат 12. јула о најновијој ситуацији у Сребреници и истакао да холандски бата љон нема довољне резерве хране и да избеглицама у Поточарима може доделити само
по два оброка и тиме ће се исцрпити резерве. „Нагласио је да се надлежни
из босанске владе противе плану Уједињених нација да се из Поточара евакуишу сви они који желе да оду из Сребренице.“153
Не могу се имати никакве резерве у погледу постојања плана УН за
евакуацију избеглица из Поточара у Тузлу. Али ни у погледу одлуке владе
из Сарајева да не могу сви напустити Сребреницу. Мора бити и жртава. О
томе је на најбољи начин сведочио Ибран Мустафић, оснивач СДА у Сребреници и, такође, жртва мафије из Сребренице и Сарајева. У интервјуу
„Вечерњим новостима“ од 21 фебруара 2013. године, на страни 16, Мустафић тешко оптужује Алију Изетбеговића и Насера Орића. Он је изјавио да
је политичко-војни врх БиХ, у сарадњи са тадашњим председником САД
Билом Клинтоном, договорио геноцид у Сребреници:
„Бошњаци су чинили злочине над Бошњацима у Сребреници. Орићеве снаге су ликвидира ле између 500 (пет стотина) и 1.000 (хиљаду) људи за које
су проценили да су им претња ако се домогну слободне територије. Због
жртава, боли и манипулације, нећу се смирити све док Орић и његови војници не буду иза решетака…“ Припремио је, каже, обимну доку ментацију, на
стотину страница, са изјавама сведока – браће и синова ликвидираних Бошњака, записе Армије Р БиХ о пробоју из опкољене Сребренице и спискове
„неподобних“ Бошњака, који никако нису смели да изађу из Сребренице.

Враћајући се на иска зе припадника Холандског бата љона у Сребреници у јулу 1995:
Де Вриес: Сјећате ли се јесу ли избјеглице добровољно ушле у аутобус?
Франкен: Да, опште узев, ушли су добровољно јер су заиста жељели отићи,
што је било ра зу мљиво.154

Муслимани нису желели да остану у Сребреници. Желели су да је напусте и да се преселе у сигурнија подручја под контролом А РБиХ. У Тузлу,
наравно. Желели су то још 1993. године.
„У четвртак 13 .јула, настављено је са транспортима у 06,30 часова. Могуће
је да није било присутних војника ВРС до 08,30 часова. Избеглице су очајнички желеле да оду, тако да је Дачбат преузео организацију и речено је да
су такође да ли могућност му шкарцима да користе аутобусе до Кладња заједно са својим породицама. „Људски кордон“ од војника Дачбата је побољшан касније тог ју тра додатним кориштењем два оклопна возила како би
се спроводио проток избеглица. Тиме је спречена могућност да људи буду
изгажени.155
Ibid.
Р. Франкен, Изјава страна 58, број Трибу на ла 00920138.
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Дебрифинг, параграф 5.22.
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Видимо, дакле, да су избеглице очајнички желеле да оду за Тузлу,
па је холандски бата љон, да би удовољио тој жељи, преузео организацију
транспорта. Ако ово имамо у виду онда би то пре била хуманитарна операција а не присилно премештање.
Дана 09. 07. 1995. године Председништво општине Сребреница је упутило Алији Изетбеговићу и армијском генера лу Расиму Делићу обавест са
седнице Председништва општине у којем од челних људи из муслиманског
руководства траже преговоре са ВРС за отварање коридора за исељење становништва из Сребренице. Важно је приметити да је овај захтев упућен 9.
јула, када још није било ни на знаке да ће ВРС заузети Сребреницу.156
Шта би се на крају могло закљу чити? У конкретном слу чају, постоје
јаки дока зи да се радило о становништву расељеном офанзивама које је
тражило и желело да се исели са подручја Сребренице у Тузлу и околину и
да је исељење становништва извршено евакуацијом, заједничким напорима
УН и ВРС.
Имајући у виду стање муслиманског становништва у Поточарима:
преморено, престрашено, забринуто за чланове породица који су се упутили у пробој, изгладнело, жедно, високу температу ру ва зду ха (преко 30°C), а
да би се што пре спречила већа хуманитарна криза, било је неопходно брзо
реаговати. У Уједињеним нацијама је несумњиво постојао план за евакуацију, али нису га могли сами спровести, те је ВРС, обезбеђујући аутобусе
и камионе, Уједињеним нацијама пружила потребну помоћ. Зато је евакуација муслиманског становништва из Поточара пре била хуманитарна операција, него ли присилно премештање и депортација.
2.3.6. Разлози пада и заузимања Сребренице
„Исто тако, ни три до четири хиљаде војника А БиХ (а према званичним
извештајима А РБиХ било их је око 5.000, напомена аутора) који су се на лазили у енклави очигледно нису вјерова ли да се енклава може одбранити. У
предвечерје завршне офанзиве босанских Срба 10. јула они су се оку пили
заједно са тисућама дру гих му шкараца и напустили енклаву.“157

Вера у сопствене могућности је морални темељ од највећег значаја.
Одсуство те вере није било карактеристика само команде и бораца 28. дивизије. И у ГШ А РБиХ више су верова ли у немогућност одбране него ли у
њен успех.
На другом месту, мора ло би се истаћи одсуство команданта дивизије
у критичним тренуцима. Наиме, познато је да је командант дивизије Насер Орић напустио Сребреницу и команду дивизије још у априлу 1995. са
групом најистакнутији старешина и да се више никада није вратио. То није
у складу са војним правилима. Командант јединице не сме исту напшта156
Општина Сребреница, Председништво број 01-/95 од 09. 07. 1995. године, дока зни
предмет P990.
157
Дебрифинг, Писмо, страна 10.
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ти без одобрења, поготово не сме бити одсутан из јединице када јединици
предстоји тежак задатак. За 28. дивизију није било сложенијег задатка од
одбране када су јединице ДК ВРС испољиле активна борбена дејства. Нема
сумње да му је неко из власти одобрио одсуство, јер како тумачити чињеницу да због одсуства из јединице у критичним тренуцима није одговарао,
барем дисциплински? Када нема команданта и када је најтеже онда борци
извлаче реалне закључке и сумњају у његове добре намере и на тај начин
губе поверење у команду и команданта.
„Највероватније је постигнут спора зум с решењем да Сребреница и Жепа
остану у Републици Српској.“158

О могућој и вероватној нагодби за размену територија Сребренице и
Жепе цу риле су информације и међу народом и међу борцима 28. дивизије,
те им је то отупљива ло вољу за борбом, а концентрацију усмерило у правцу
спашавања живота, свог и својих породица.159
„Ми смо контактира ли непрекидно са Сребреницом, али они нису слу ша ли
наше су гестије и наређења. Нису радили по већ предвиђеним плановима
чиме не би задржа ли Сребреницу, али би се изву као народ. Да закљу чим:
Главни узрок пада Сребренице је издаја од стране међународне заједнице и
Сребреница се поред пред узетих мјера у датим условима тешко могла одбранити. Међу тим, посљедице су могле бити да леко лакше да није било:
1. Политичког и војног превирања
2. Јаког утицаја психолошко-пропагандног деловања српског агресора и УНПРОФОР-а, те је народ већ у прољеће био спреман за напу штање
Сребренице
3. Лоше организације 28. дивизије, посебно система РиК-а (на што смо утица ли колико смо могли)
4. Несна лажење и неизвршавање задатака органа власти и команде 28. дивизије које су добили од нас
5. Сувише очекивања од УНПРОФОР-а
6. Не пружање отпора примјереног имајућим МТС, терену и мотиву (одбрана народа)
158
159

Хам дија Торлак, Изјава дока зни предмет D109.
Извјештај ГС УН, параграфи 115, 154, 449. и 485.
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7. Доношењем одлу ке о напу штању Сребренице, необавјештавање народа и
не пред узимање мјера да се то уради организовано и уз кориштење имајућих
МТС.“ 160

Овим закључцима генера ла Делића није ни потребан посебан комантар. Ипак, његов би се закљу чак могао поновити на ма ло другачији начин.
Постоја ли су планови у влади и ГШ А РБиХ у Сарајеву у којима је предвиђено да Сребреница неће бити сачувана, а да се народ изву че и спаси. Тако
је и било. Сребреница није одбрањена, а народ је евакуисан у подручја где
је желео да буде исељен.

160
Генерал Р. Делић, Војни узроци пада Сребренице, излагање у Скупштини Р БиХ,
дока зни предмет P984.
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Након што су јединице ДК 11. јула ушле у Сребреницу, без борби, команди корпуса је било јасно да је главнина 28. дивизије А РБиХ разбијена
и уништена. После цитираног датума дивизија више није могла испољавати ефективна дејства. Одсечена је 285. Иблбр у рејону Жепа. Са командом
28. дивизије више није има ла комуникацију те је командант бригаде био
присиљен да самостално одлу чује и делује, а када је могао да оствари комуникацију то више није радио са командом 28. дивизије, јер она није ни
функциониса ла. Комуницирао је директно са ГШ А РБиХ и Врховном командом, заједно са ратним председништвом општине Жепа. Ситуација у
којој се нашао са бригадом била је оперативно и тактички веома неповољна. Одсечен од матичне јединице, окружен, био је уда љен од оста лих јединица А РБиХ које би му евентуално могле пружити борбену помоћ. Што је
најбитније, морао је сам са својим помоћницима доносити одлуке, а то је
најтеже. Увек је лакше да други донесе одлуку.
Користећи ефекте дејства на главнину снага 28. дивизије А РБиХ у
енклави Сребреница, команда ДК је одлу чила да продужи дејства, да разбије и уништи остатке 28. дивизије у Жепи (285. Иблбр) и на тај начин створи слободне снаге које би ГШ ВРС могао употребити на оста лим деловима ратишта у РС, где су јединице ВРС трпиле велике губитке, присиљене
на повлачење и губљење територије РС. У западном делу територије РС
то је било најизраженије. У том смислу, командант ДК је одлу чио 13. јула
1995. да одмах пређе у напад и разбије 285. бригаду у Жепи и да ослободи
енклаву и очисти је од муслиманских војних снага. За реа лизацију одлуке издао је Заповест за напад на енклаву Жепа, Оп.бр.1 под шифрованим
на зивом „Ступчаница-95“161 13.јула 1995. године. Догађаји у 285. Иблбр у
Жепи одвија ли су се, углавном, у складу са хронологијом која је описана
у документу „Пад Жепе“162 уз напомену да ови догађаји не могу бити посматрани одвојено од догађаја који су се одвија ли у 28. дивизији А РБиХ у
Сребреници.
1.1. – У разговору, преко пакет радија, НШ 285. Иблбр, Р. Чардаковићем и
НШ 2.К, обављеном у 09,00 сати 13. 07. 1995. године извјештени смо, да се з/о
161

Заповест за напад на енклаву Жепа Оп. бр. 1 „Ступчаница-95“, дока зни предмет

162

„Пад Жепе“, дока зни предмет D55.

P1225.
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Жепе повремено гранатира и да за сада нема пјешадијских напада али има
гру писања око з/о Жепе.
Ратном Предсједништву Жепе уру чен је захтјев, од стране агресора, за обављање преговора и да им треба до 11,00 сати 13. 07. 1995. године одговорити
да ли ће се преговори одржати или не.163

Ратном председништву Жепе није упућен захтев већ предлог да се
проблем Жепе после решења Сребренице реши преговорима уместо оружаном борбом, како би се избегле жртве на обе стране. Предлог за решење
ситуације у Жепи преговорима и мирним путем је, са аспекта војне доктрине, легитиман, јер је увек боље решити проблем без борбе него борбом.
Дакле намера ВРС да проблем Жепе реши на миран начин-преговорима је
војнодоктринарно исправна и могла би, уколико до преговора дође и на тим
преговорима се постигне решење, бити и легална. Међутим из извештаја
команде 2.К А РБиХ јасно је њихово опредељење да се не прихвата ништа
што предлаже српска страна, јер за њих ни један предлог са српске стране
није добар, макар он садржавао и одредбе које су на добробит становништва и војске у Жепи. Они су и да ље чврсто на стаја лишту да треба да се
бране и одбране како би, по могућности, спојили енклаву Жепа са слободном територијом под контролом А РБиХ. Овакав став и одлука, после пада
Сребренице, су војнички неутемељени и немају никаквог војног основа.
Војнички нелогично. То не значи да је нелогично и политички, јер је у политици скоро све логично и могуће. Команда 2.К А РБиХ оставља у задатак
политичким и војним органима у Жепи да они сами смире становништво,
да ураде све на подизању мора ла који је падом Сребренице потпуно нарушен, а поготово је срушена вера у могућност опстанка и одбране Жепе у
садашњем стању.
Већ 13.јула, када је команда ДК изда ла заповест за напад на Жепу,
ГШ АР БиХ обратио се ВК ОС А РБиХ и тражио мишљење и став у вези
са начином решења проблема Жепе.164 У првом ставу овог документа ГШ
А РБиХ упознаје председника са ситуацијом и истиче да се народ окупио и
тражи од председника ратног Председништва општине Жепа да иде на преговоре са четницима (ВРС), да на тим преговорима ништа не прихвата, не
би ли се нешто на међународном плану решило. Председник ратног Председништва Жепе моли да му се одобри да иде на преговоре. Затим истичу
да су пренели став председника Изетбеговића да не треба ићи на преговоре
и да ће се покушати помоћи Жепи војно и политички. Консултова ли су и
премијера Силајџића и он им је изнио став да треба ићи на преговоре да би
се са зна ло шта четници желе, али да не треба ништа прихватати на преговорима. На крају ГШ А РБиХ моли став председника. Када се пажљивије
Коман да 2.К А РБиХ број 02/2-13/500 oд 13. 07. 1995. „Ван редни извјештај о стању
у 28. дивизији“, ГШ-у А РБиХ.
164
ГШ А РБиХ, број 1/825-1133 од 13. 07. 95, дока зни предмет D59.
163
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проу чи садржај овога документа јасно је да ГШ А РБиХ нема предлог, што
би било уобичајено са војног становишта, већ тражи став ВК.
ГШ А РБиХ, преко 285. Иблбр, 13. 07. 95. обавештава ратно Председништво
општине Жепа да је став председника Председништва Федерације БиХ да не
треба преговарати са агресором и да се од њега може очекивати само ултимативни захтев за предају. Народ и борци треба да наставе са припремама за
организовани отпор и треба, одлучним мерама и наступом, учинити све да
се народ увери у могућност одбране. Председништво и влада чине све да се
проблем реши војно и политички.165

Ратно председништво општине Жепа извештава Председништво Р
БиХ о стању у Жепи где истичу да чине све да помогну војсци у одбрани,
да повереници из ратног председништва на терену раде на јачању мора ла,
да је морал код народа и војске добар, да агресор и да ље врши пешадијске
нападе и предлаже да би било добро да из председништва упуте поруку у
смислу охрабрења и подршке.166
Командант 285. Иблбр обавештава др. Хељића у Сарајеву, који је Жепљак и у Сарајеву заступа интересе Жепе, о стању у Жепи истичући да
српска страна има јаку артиљеријску подршку, да су борци исцрпљени, да
не зна колико дуго ће моћи издржати, да разоружава УНПРОФОР како су
се договорили. Затим каже да је од њега добио инструкције и да све иде по
плану.167
Председник Р БиХ упутио је 18.07.95. сугестије начелнику ГШ А
РБиХ у виду предлога и каже:
„Управо сам завршио разговор са генера лом Смитом. Можда би могао помоћи евакуацију жена, дјеце и старијих особа из Жепе пу тем УНПРОФОР-а.
Да ли би то прихватио? Можда би у овом слу чају могли оним шумским стазама убацити једну бригаду (или бата љон) војника према Жепи и успјешније наставити борбу. Ови Жепљаци тврде да би се могло наћи 500 до 1.000
добровољаца. Треба убацити и гру пе у Горажде (копном). Било би то велико охрабрење. Има заинтересованих. Овдје је сачињен и план евакуације
становника Жепе у слу чају да не иде ни ово под тачком 1. и 2. Ша љем ти га
(план, напомена аутора). Очекујем твоје одговоре по тачкама.“168

Нема сумње да је муслиманско политичко и војно руководство одмах
након краха 28. дивизије размишља ло како евакуисати Жепу и да је евакуација била у фокусу интересовања. Тражили су помоћ од команде УНПРОФОР-а и сачинили план евакуације који је достављен и начелнику ГШ А
РБиХ. План је, како изгледа, сачињен пошто је генерал Смит обећао да би
могао помоћи око евакуације жена, деце и стараца. Шта је овде још значајГШ А РБиХ број 1/825-1135 од 13. 07. 95, дока зни предмет P734.
Ратно Председништво Жепе, број 01-119/95 oд 15. 07. 95, Извјештај, дока зно предмет D103.
167
285.бригада Жепа, број 08-22-189/95 oд 16. 07. 95 Плани рање, дока зни предмет
D105.
168
Изетбеговић генера лу Дели ћу oд 18. 07. 95, дока зни предмет D60.
165

166
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но? Чињеница да ВК упућује сугестије у виду предлога Начелнику ГШ А
РБиХ ка зује нам да је систем руковођења и командовања у ОС федерације
БиХ потпуно нарушен. Предлози за доношење одлуке и издавање задатака
дола зе од потчињених ка претпостављеном, а овај их усваја или не усваја.
Усвојени предлози постају део одлуке и задатака који ће бити издати на
основу одлуке. Оперативно-тактичка ситуација у којој се нашла 285. бригада је толико неповољна да не пружа ни минимум шансе да се проблем реши
настављањем борбених дејстава у окружењу и то заједно са народом. Не
поставља председник питање откуд у Сарајеву 1.000 Жепљака који би сада,
ето, хтели као добровољци да се убаце и помогну бригади да се пробије. Да
су они хтели да се боре не би ни били у Сарајеву, оста ли би у Жепи и борили би се у саставу 285. бригаде. Или би их ВК преко полицијских снага
похапсио и упутио, под полицијском пратњом, у 285. Иблбр.
„1. Свим вашим расположивим снагама и средствима ОДМАХ зауставите
напад агресора на демилитаризовану зону Жепа.
Немојте чекати, да буде касно, као што нисте пред узели мјере за заштиту и
спашавање становништва и демилитаризоване зоне Сребреница.
2. Обезбједите и ОДМАХ омогућите несметану допрему хране, лијекова и
ху манитарне помоћи становништву демилитаризоване зоне Жепе…
4. У слу чају да не предузмете благовремене и адекватне мјере према демилитаризованој зони Жепе, господине Генера ле, сносите личну одговорност
као и цијели УНПРОФОР, а ми нећемо бити у могућности да спријечимо
масе народа које ће вам се осветити за исто на слободној територији БиХ“.169

Шта сада закљу чити после овога протеста команди УНПРОФОР-а?
Када се ма ло прецизније проана лизира текст и погледа његова структу ра,
то није протест већ наређење команди УН С/И. Командант 2.К А РБиХ даје
себи за право и у надлежност да може командовати снагама УН, што и није
чудно. То би могло зачудити само на први поглед, али када се вратимо уназад на већ обрађена документа видели смо да је то био обра зац понашања
А РБиХ према снагама УН које су биле у најмању руку лојалне према тој
армији. Дакле понашање снага УН до тада дава ло је за право командантима
А РБиХ да им се на најдиректнији начин инфилтрирају у систем командовања и управљања и да им издају задатке и то, као што у овом случају видимо, у веома оштром и заповедничком тону.
У првом делу Инструкције „Предузимање мјера за одбрану – сугестије“ команда 2.К А РБиХ упознаје команду бригаде у Жепи шта су до сада
урадили у вези борбене помоћи 28. дивизији, где се посебно истиче пробијање коридора којим се дивизија извлачи. На крају стоји:
У циљу стабилизације одбране су геришем вам сљедеће:
169

Коман да 2.K A Р БиХ Стр.пов.бр. 02/1-421/2 oд 14. 07. 1995. године, Протест.
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…
3. – Битно је да издржите до 21. 07. 95.г. јер се тада одржава Конференција Европске заједнице о Босни. Имамо података да је четницима прешутно
омогућено да до 21. 07. 95. остваре што могу, а послије тог дату ма неће моћи
ништа чинити јер ће имати велику политичку и војничку штету.170

Посматрано из угла војне професије и војне доктрине овај документ је
веома интересантан. Прво, није уобичајено да војни комаднати на овом нивоу упућују потчињеним командантима Инструкције, а још је мање уобичајено да се у борбеним документима који се односе на вођење операција
или борби потчињеним командантима нешто сугерише. Њима се на основу
одлуке претпостављене команде издају задаци и то прецизно о томе шта
треба да ураде у наредној или наређеној операцији, а не и како то да ураде, као што је „наређено“ команди УНПРОФОР-а, што смо видели у претходном документу. Осим тога потчињеном команданту у Жепи се каже да
издржи до 21. 07. из разлога који је наведен у овом документу. Али интересантан је начин и фактор мотивације да се до тада издржи. То је лаж потчињеном команднту да претпостављени има податке да ће четници, ако до 21.
јула не заузму Жепу, претрпити велику политичку и војну штету. Опасна
мотивација. Опасна по најмање два основа. Прво: ако се открије да то није тачно губи се поверење у ланац командовања, и друго: ако противник и
да ље настави извођење планиране операције као да се ништа није десило и
ако оствари успех, а потчињени, који је добио инструкцију, доживи тежак
пораз, онда обавезно дола зи до међусобног оптуживања.
„Времена за чекање више нема, на измаку смо снага, непријатељ силовито
напада и отвара нове правце. Ми више сами не можемо бранити Босну, сад
Вам остаје да спасите народ и борце. Растерећење не осјећамо. Борци чине
чуда али неће моћи ду го. Понављам први интерес мора бити СПАС НА РОДА а сви оста ли интереси морају бити у дру гом плану. Молимо да будете у
сталном контакту и да нас одмах извјештавате о сваком новом контакту.“171

Апел је потпуно јасан са аспекта значаја територије општине Жепа
за БиХ. Ни становништво општине Жепа нема више интереса за том територијом. Сада им је приоритет заштита и спасавање становништва. Као
што се види они више не размишљају да остану у Жепи. Фокус је потпуно
усмерен на евакуацију.
На овај апел двојице челних људи Жепе Председник Р БиХ је упутио
акт начелнику ГШ А РБиХ у којем му, између оста лог, истиче:
„Након данашњег писма које су потписа ли Хајрић и Па лић мислим да морамо припремити план за повлачење из Жепе. План представља резервну
опцију (прва опција остаје наставак отпора), а трену так његовог спровође170
Коман да 2.К А РБиХ, Инструк ција „Пред узимаењ мјера за одбрану-су гестије број
1/825-1317 oд 17. 07. 1995. Коман ди 285. бригаде.
171
Предсједник РП Жепа и коман дант 285.бригаде, Апел број 08-22-214/95 od 18. 07.
1995. године, Предсједнику предсједништва БиХ Алији Изетбегови ћу.
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ња одредили би зависно од даљнег рзвоја ситуације, али план треба да буде
припремљен. Морамо да поку шамо да спасимо народ и војску ако ће то бити
могуће. Повлачење треба да буде организовано, а једини начин су они шумски пу теви којима се раније одржава ла веза. План извлачења, уз твоју сагласност, треба да сачини Па лић“.172

Затим прецизира како би све то треба ло да се уради, ко би шта требао
урадити и како би треба ло искористити УНПРОФОР. На крају ипак додаје
да су, по писмима, како изгледа у питању сати, и тражи да му се хитно изнесе став.
Нема сумње да је план који је начелнику ГШ А РБиХ већ, како смо
видели, достављен, сада проширен. Новим планом фокус је усмерен на спасавање народа и војске. Али ни сам председник не верује у тај план јер каже „ако је то могуће“. А зна да јесте могуће. Само је потребно прихватити
преговоре са ВРС и проблем преговорима решити уз помоћ УНПРОФОР-а.
Оперативно-тактичка ситуација не пружа могућност других опција. Или
наставак борбе и ризик да сви изгину или преговори и решење проблема
без борбе, чиме се избегавају жртве и код војске и код цивила. Било је за
очекивати да су нау чили лекцију из Сребренице. Претходним планом је било обу хваћено цивилно становништво и то само жене, деца и старије особе.
Целокупна пажња је усмерена на извлачење народа и војске из Жепе или
њено исељење. Зашто? Зато што је највишим руководиоцима у БиХ јасно да
нико у овом моменту не жели да остане у Жепи. Али председник је и да ље
сумњичав. Каже „ако није психологија у питању“. Он дакле има став и мишљење да га руководиоци, цивилни и војни, из Жепе можда и лажу и врше
психолошки притисак на њега када кажу да су у питању не дани него сати.
Мора да је већ имао слична искуства са лажним извештавањем од потчињених за која се касније испоставило да су била у функцији психилошких
притисака, па је сада врло резервисан. И то дока зује да је систем РиК-а у А
РБиХ скоро у потпуности нарушен. Нарушено је поверење – један од најважнијих принципа на којима се заснива систем РиК-а.
Под ознаком „хитно“ ратно Председништво општине Жепа поново је
упутило апел А. Изетбеговићу, у којем између оста лог стоји:
1. Шта је до сада постигну то у рјешавању нашег проблема, каква је даљња
перспектива и за који период? Ако може детаљније.
2. Како замишљате евакуацију рањених и болесних, изнемоглих и сл. и са
којим циљем? Ради ли се можда о нечем дру гом?
3. Је ли међу народна заједница дефинитивно дигла ру ке од Жепе?
4. Можемо ли бити сигурни да рјешење за нас неће услиједити прекасно?
172
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Нагласите да ли да добивене податке задржим само за најужи круг или их
могу предочити и народу? Разлог што ово питам вам је познат! Молим хитност одговора! О тренутној ситуацији у Жепи вјероватно сте упознати преко
Генералштаба!173

Прво: тражи се дета љан план шта је до сада учињено на одбрани Жепе и шта ће се још предузети. Друго: тражи се одговор на питање како се
планира евакуација рањеника и болесних и који је циљ те евакуације. Када
добију одговор на то питање њима ће бити још штошта јасно. Моћи ће, из
тога циља, закљу чити планира ли се и евакуација целокупног становништва из Жепе. Ово је јасно из самог питања „ради ли се можда о нечему
другом“. Сумња и неповерење је опште па чак и у највише руководство у
Сарајеву. А сумња је, у тешким ситуацијама као што је ова, веома опасна
и може довести до погрешних одлука и великих страдања због њих. Осим
тога веома је јасно да је информисање и до сада било веома селективно јер
се и сада тражи одобрење да ли да се добијене информације задрже за најужи круг људи из рководећих структу ра, војних и цивилних, или да се у
танчине упозна и народ па онда нека се народ понаша у складу са тим информацијама са највишег врха. Очигледно је да је раније било и лажног информисања за најшире али и за најуже руководство. Како изгледа, нау чили
су лекцију из неповерења и сумње.
Одговор Алије Изетбеговића уследио је 19. 07. 1995. године:
Поштовани предсједниче,
Одговарам на Твоја питања од синоћ:
1. Много и стално смо радили на питању Жепе, али смо још увијек ма ло урадили, упркос даноноћном труду.
2. Евакуација је могућа само копненим пу тем под контролом УНПРОФОР-а.
Свакодневно разговарам са генера лом Смитом. Четници намјерно оду говлаче разговоре. Генерал Смит гарантује сигурност за жене и дјецу. Ви знате
да апсолутне сигурности нема. Четници су за му шкарце тражили као први
услов полагање оружја и њихову истрагу и слично, што сам ја категорички
одбио из разлога које Вам не требам објашњавати.
3. Мој је план: измјестити што више цивила, ако је могуће све. Војници остају и настављају отпор. Ми ћемо чинити све да вам помажемо (1) доставом
МТС, (2) добровољцима и (3) офанзивним дејствима у вашем правцу (мислим да ово данас креће). Ако у овоме не успијемо, ви се пробијајте оним путевима (ви их знате), али сада без терета жена и дјеце који би у међувремену
били изву чени.
173
Ратно предсједништво Општине Жепа, Апел број 01-121/95 од 18. 07. 1995. године
Алији Изетбегови ћу.
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У продужетку, Изетбеговић каже да је др.Хељић сачинио и други
план, али да се генерал Делић не слаже. Хељићев план предвиђа заједничко извлачење народа и војске или практично заједничко пробијање ка Тузли. Тражи да јаве који план прихватају. Ово је доказ да је дефинитивно
разбијен систем РиК-а А РБиХ. Свако за себе има свој план, а ниједан није
усаглашен са оним другим. Хаос. Изетбеговић се затим двоуми:
5. Да ли ће све бити прекасно, не знам. Чинимо све што можемо као и ви.
Многе ствари нису у нашим ру кама. Уздајмо се у Божију помоћ и вашу и
нашу борбу.
Пренеси селаме Авди и свима дру гима.174

Разборито је закључити да је одлука Владе у Сарајеву гласила да се то
подручје напусти и да се становништво евакуише у друга сигурнија подручја. План евакуације сигурно постоји јер се, како се види, нуди и правац и начин евакуације али само цивила. Никако војника. Треба војнике ослободити
терета цивила и онда они по планинама могу и даље у окружењу да наставе
борбу, па ако буду стиснути и окружени остаје им да се пробијају, али сада
без терета цивила. То им је, ваљда, помоћ коју им нуди Влада из Сарајева али
и ГШ А РБиХ јер, како ВК каже, Делић мисли да алтернативни план, да се
сви заједно пробијају, није добар. Изгледа, по свој прилици, да је на исти начин требало бранити и Сребреницу тако што ће 28. дивизија бити ослобођена цивила који су избегли у базу УН у Поточаре и одатле по плану је требало
да буду евакуисани, а припадници војске да остану и да наставе да се боре у
окружењу како би и даље снаге ВРС везивали за себе и олакшали деблокаду
Сарајева. Али у Сребреници није ишло све како је планирано. Није ни могло,
јер командант дивизије није ни командовао дивизијом. Било му је безбедније да из Тузле и Кладња пружа моралну подршку остатку команде којима је
вероватно обећао помоћ у случају да нешто крене наопако. Зашто би, иначе, његов заменик по један примерак сваке пошиљке или документа који је
упућивао претпостављеној команди слао и своме команданту? Изгледа да
већина команданата бригада и бораца нису били спремни да наставе борбу
у окружењу па су одлучили да се пробијају ка Тузли, како би се спојили са
својим породицама које су већ биле евакуисане тамо.
Одговор на Ваш акт од 19.07.95.г. који смо добили у 13:17 сати достављам:Поштовани предсједниче, телеграм је обесхрабрујући али не треба губити
наду у Алахову милост. Упу тио бих неколико питања:
1) О чему је расправљао Савјет Безбједности и могу ли УН присилити четнике да допусте евакуацију цјелокупног становништва, по могућности
хеликоптерски?
2) Је ли Савјету Безбједности понуђен захтјев да обезбједи овакву евакуацију?
У недостатку цити раног доку мента истичемо одговор на исти: „Ургентно број 0822-235/95 од 19. 07. 1995. године Предсједник РП Општине Жепа Мех мед Ефен дија Хајрић
одговара Алији Изетбегови ћу.
174

3. ЖЕПА

111

3) Имате ли заробљених четника које би могли искористити као вид уцјене?
Пренесите наш позив и молбу Армији да помогне и да све од себе! На ваш
план не знам шта да кажем. У сваком слу чају боље да се би ло ко спаси него
нико али стално инсистирајте да се обезбједи евакуација цјелокупног становништва. Свјесни смо ситуације, избора немамо, борити се до задњега морамо. Молим Алаха да нам свима помогне. План др. Хељића нисмо добили.
СЕЛАМ!!175

Коначно препознајемо захтев ратног Председништва Жепе да се обезбеди безбедна евакуација целокупног становништва и да то обезбеде УН.
Ништа од намере да се остане на том подручју. Нико не жели да остане
на територији која неће бити под контролом А РбиХ. Никако. Нешто је у
овом одговору невероватно. Невероватно је то да ови из Жепе моле свога
ВК да пренесе њихов позив Армији да се више ангажује на помоћи њима.
Па зар ВК није у стању да то нареди генералштабу А Р БиХ? То упућује
и на закљу чак да је постоја ло више планова за Жепу као што их је вероватно било неколико и за Сребреницу и да нико није координирао те планове. Поред тога, то још значи да је систем руковођења и командовања А
РБиХ био потпуно нарушен и деградиран до те мере да није могао ефикасно функционисати.
Договарајте, али не заборавите:
1. Нема полагања оружја, превариће вас.
2. Ако прихвате евакуацију жена и дјеце, припадници УНПРОФОР-а ће моћи изаћи тек када се са наше стране потврди да су жене и дјеца стигла на
слободну територију.
3. Гаранције генера ла Смита лично за сигурност конвоја и довољну пратњу.
Надлијетање хеликоптерима над колоном.
Тражите хеликоптерски превоз и прекид ватре. Инсистирајте на томе. Ако
вам треба наша помоћ, тражите.
Ако изричито траже сусрет са УНПРОФОР-цима, омогућите им виђење појединаца које желе видјети, никако свих, нити контакт са њима. Објасните им
да се они налазе у малим групама по читавој територији и да их као цјелину
не могу видјети. Гарантујте им њихову безбједност. Приједлог др. Хељића
вам је достављен у прошлој поруци. То је онај дио који почиње са „Расиме…176

Ово је просто невероватно. ВК упућује руководство Жепе шта да захтева и од ВРС и од УНПРОФОР-а и каже „ако вам наша помоћ буде потребна ви се обратите и пружићемо вам помоћ“. Све што смо до сада ана лизира ли од докумената из Жепе није тражење помоћи већ вапај за њом, али
је очигледно да је до сада нису добили ни од ГШ ни од Владе из Сарајева.
Овде се очигледно ради о томе да нико из Сарајева не жели да преузме одIbid.
Алија Изетбеговић; Инструк ција Ефен дији Хајри ћу Предсједнику РП Жепе од 19.
07. 95. године у 15.30 часова, дока зни премет D106.
175
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говорност за доношење одлуке. Одлуку препуштају локлном руководству,
па ако нешто крене наопако онда имају на кога да сва ле кривицу. Као и у
Сребреници. Како вели генерал Смит „има ли смо реку избеглица из Сребренице, а влада из Сарајева није хтела ништа да има са њима“.
Информација о преговорима са српском страном, тражење мишљења.
Дана 19.07.1995. год. на састанку између представника цивилне власти Општине Жепа којем су присуствова ли Торлак Хамдија и Куловац Бењамин
и представника четничке стране генера ли Младић и Толимир и начелник
мисије Украјинске чете.177

Затим истичу које услове је поставила српска страна, како би се извршила евакуација и којим редоследом, шта да се захтева у вези са војноспособним мушкарцима, како би, након што положе оружје, војноспособни
мушкарци били размењени као ратни заробљеници по принципу „сви за
све“ и коме да се обрате у вези с тим.
Ми хитно тражимо од Владе слиједеће:
а) да обезбједи 400 агресорских војника за размјену по списку који посједује
Амор Машовић.
б) да обезбједи хеликоптерски превоз свих категорија становништва осим
рањених, болесних и старих особа.
Ово се мора ријешити до су тра до 06.00 часова са агресорском страном уз
посредство генера ла Смита. Ради се о судбини 7.000 становника Жепе, а од
тога 2.000 војно-способних му шкараца.

Дакле, јасно се види да српска страна нуди Муслиманима слободан избор.
Ко хоће да се евакуише – може, ко неће биће му омогућено да остане на свом
имању. Да војници положе оружје то је легитиман захтев. Ко би пристао, у тим
условима, да се војницима супротне стране омогући да остану под оружјем и
остану на том подручју? Захтев за разоружањем је легитиман јер припадници
бригаде треба да обуставе дејства, да се предају и да положе оружје. И локални
руководиоци Жепе траже да се изврши, после предаје и разоружања бригаде,
размена по принципу „сви за све“ од чега ће влада у Сарајеву, како ћемо касније
видети, одустати. Само они знају зашто нису пристали на тај принцип размене,
јер је он потпуно легалан, легитиман и поштен. Ово је први састанак у Жепи са
представницима локалних власти на којем је учествовао командант ГШ ВРС.
Све преговоре који ће се после овога дана водити са српске стране предводио
је командант ГШ ВРС, и оне са локалним војним и цивилним органима и оне
са представницима УНПРОФОР-а.
На састанку са командантом УНПРОФОР-а 18. јула 1995. председник
Р БиХ Изетбеговић је пристао да се изврше припреме за евакуацију Жепе.178
177
РП Општине Жепа и Коман да 285. бригаде број 08-22-245/95, Извјештај А. Изетбегови ћу, Си лајџи ћу, генера лу Дели ћу и Хељи ћу, дока зни предмет D58.
178
Извјештај ГС УН, параграф 398.
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1. Без обзира на ток преговора, очувању постојећих л/о посветити максималну пажњу.
2. Одмах присту пити, са најужим дијелом к-де са израдом плана за пробој из
окружења за слу чај да се постигне политички договор о евакуацији становништва са подручја Жепе и то на два правца.179

Ово наређење је упућено само два дана после прихватања ВК да се
изврше припреме за евакуацију Жепе.
Као што се види, ни највиша војна команда не дозвољава да се бригада преда иако се на ла зи у безизла зној ситуацији и у положају који јој не
пружа скоро никакве шансе за опстанак. Напротив, наређује јој се да се,
када се ослободи становништва које ће вероватно бити евакуисано, пробија
из окружења. Нису извукли никакву лекцију из пробијања колоне 28. дивизије из Сребренице. Нису нау чили лекцију да је пробој из окружења опасна
тактичка радња и веома ризична у погледу могућих губитака. А треба ли су.
Било је за очекивати. У овом слу чају ризик је још већи јер је и ВРС нау чила
лекцију из пробоја колоне из Сребренице, али и за жепачку бригаду пробој
је много компликованији јер треба савладати већу територију него они из
Сребренице. Поред тога, жепачка бригада је борбено слабија и немоћнија
од 28. дивизије која се пробија ла из Сребренице.
7. За ово наређење и реа лизацију истог, цивилне структу ре власти не смију
знати. (Ibid.)

Ову тачку наређења ГШ А РБиХ непотребно је коментарисати, јер сама по себи све говори.
Радио – извиђањем дошли смо до слиједећих података:
– Ју че је договорена предаја Жепе од стране предсједника извршног одбора скупштине Жепа и непознатог љекара, члана ратног предсједништва општине Жепа са ген. Младићем и ген. Толимиром, под условом да се данас у
10.00 сати из Жепе еваку ишу рањени и болесници у Сарајево, у 14.00 сати
жене, дјеца и омладина до 18 година и му шкарци изнад 55 година уз арбитражу међу народног ЦК који би дошао из Рогатице.
Предаји је предходио међусобни су коб Нс/с (наших снага, напомена аутора),
којом приликом су се обрачу нава ли употребом ватреног оружја.
У Власеницу треба да се довезе 30 аутобуса и 5 шлепера за прогнаницима.
А/С (агресорске снаге, напомена аутора) су тренутно обуставиле преговоре
са нашом страном. Дола зак цивила према Кладњу на л/о очекујемо ноћас око
22.00 сати.180
179
ГШ А РБиХ број 1/825-1445 од 20. 07. 1995 „Пробој из окру жења-израда планова,
Наређење Коман ди 285. бригаде.
180
Коман да 2.К А РБиХ, „Дневни борбени извјештај“ број 02/2-13-508 од 20. 07. 1995,
ГШ-у А РБиХ.

114

Ратко П. Шкрбић: СРЕБРЕНИЧКА ПОДВАЛА

Шта је овде супротно међународном хуманитарном праву и противно
обичајима и законима ратовања? Нуди се бригади да се преда, да их МКЦК
попише и да после буду размењени по принципу сви за све. Нуди се евакуација свих који нису војници или који нису били војници бригаде и опет уз
контролу МКЦК који би дошао из Рогатице. Али је видљиво, такође, да је и
у Жепи као и у Сребреници било међусобних окршаја међу Муслиманима
и то окршаја употребом наоружања, што ће рећи да је мора ло бити и погинулих у тим окршајима али и рањених. До сукоба је долазило из разлога неслагања око начина решења проблема. Проблем је јако сложен. Свако има
некакав свој захтев. Неко да иде заједно са својом породицом, неко да му
се гарантује за безбедност породице, а да он остане у војсци и сл. Захтева
је скоро колико и људи. Тешко је у оваквим околностима наћи заједничко
решење којим би били сви задовољни.
Дана 23. јула 1995. године министар у Влади у Сарајеву Му ратовић је,
на преговорима о Жепи, објаснио став његове владе и изјавио да се босанско руководство саста ло у Сарајеву и да је донело следеће одлуке:
… прво: енклава се неће предати и неће бити у потпу ности еваку исана; друго: треба да се изврше припреме које ће да омогуће ограничену евакуацију
оних људи које босанска влада жели да пову че из Жепе и, треће: треба да се
изврши размена заробљеника по принципу „сви за све“ 181

Сада видимо и чињеницу да у влади у Сарајеву еволуирају ставови.
Час хоће преговоре и решење проблема Жепа час неће или хоће под њиховим условима, иако нису у позицији да постављају било какве услове. Барем не са војног аспекта. Просто је невероватно да босанска (муслиманска)
влада у Сарајеву има људе у Жепи које жели да евакуише, што подра зумева
да има и оне које не жели. Нема одговора шта би било са њима. Је ли то жртвовање мањине зарад добробити већине? Не може се другачије тумачити
оваква одлука владе у Сарајеву. Ако се присетимо изјаве Ибрана Мустафића коју је дао „Вечерњим новостима,“ понашање сарајевске владе у оба
слу чаја, и у Сребреници и у Жепи, скоро да је истоветно. Има ли су своје
људе које је треба ло евакуисати, али и људе који су се могли жртвовати.
Дана 24. јула 1995. године потписан је споразум о разоружању Жепе
који су потписали: са српске стране командант Плбр Подрињске лаке пешадијске бригаде ВРС а испред муслиманске стране Торлак Хамдија; оверили:
испред УНПРОФОР-а Семјон Дудњик и испред ВРС командант ГШ ВРС.182
Аутор се сусрео са генера лом Младићем 25. јула у Хан-Краму да бисмо расправили ситуацију у Жепи и пратили аспекте спора зума потписаног
19. јула. Младић је био у пратњи генера ла Гвере. Тема Жепе је доминира ла
састанком. Младић је стигао носећи спора зум који су потписа ли босански
функционери а којим се обезбеђује прекид ватре, евакуација цивила осим
војно способних мушкараца и договори за размену затвореника под покро181
182

Извјештај ГС УН, параграф 415.
Спора зум о разору жању Жепе, дока зни предмет D51.
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витељством УНПРОФОР-а. Након двочасовног састанка одлу чио сам да
пређем у Жепу и тамо наставим састанак са Младићем да бих лично проценио ситуацију и помогао код босанског спора зума о евакуацији рањених183.
До 29. јула генерал Смит је још два пута имао састанак са командантом ГШ
ВРС ради решења питања Жепе.
Дана 26. јула кад сам се вратио на положај ОП2, Смит, Младић и Па лић су
има ли састанак. Радило се о размјени ратних заробљеника. Босански министар Му ратовић је затражио да се изврши размјена по принципу „сви за све“.
Младић је желио размијенити све му шкарце са брда око Жепе, отприлике
2.000 му шкараца, за 500 заробљених припадника ВРС-а, које су држа ли Босанци. Па лић се сложио с тим, али не и Му ратовић.184

Дакле Муслимани нису хтели размену по принципу сви за све. Разборито је закљу чити да Му ратовић, као представник Владе из Сарајева, није
на то пристао из тачно одређених разлога. Изгледа да оно што су жртвовали у Сребреници није било доста па је треба ло још жртава а није има ло где
осим у Жепи, а те жртве је лако повезати са онима из Сребренице. Зашто
њима није одговарао принцип размене заробљеника „сви за све“ када овај
принцип у себи не садржи никаква условљавања ни специјалне захтеве.
Овај принцип је једноставан и ако је био прихватљив за ВРС, која је нудила готово три пута више заробљеника од Муслимана, зашто то није било
прихватљиво и за владу у Сарајеву, а команданту жепске бригаде Па лићу
јесте?
Командант 285. бригаде је упутио акт председнику Алији Изетбеговићу и министру Му ратовићу у којем их обавештава да су завршени преговори на Бокшаници у присуству команданта УНПРОФОР-а генера ла Смита. Није ништа договорено, каже командант бригаде, јер генерал Смит није
донео уговор о размени по принципу „сви за све“. Затим наводи још неке
дета ље да би на крају завршио да је „генерал Смит рекао да ви не пристајете на размјену по предложеном принципу и да тај уговор нисте потписа ли.
Молим Вас одговорите ми на ово што прије.“185
Сада тачно знамо ко није хтео да врши размену по принципу „сви за
све“. Од тога принципа нема поштенијег.
Сутрадан, 27.јула 1995, командант 285. бригаде обавештава председника да су добили оба писма и спора зум и додаје:
… ја вас питам, а то да буде само за нашу употребу, јесте ли спремни замијенити нас Жепљаке, којих нас има укупно око 2.500 са људима који су дошли
из Сребренице, за све четнике? Само да нагласимо да више од пола овог људства нема оружја и да немамо шанси за пробој. Ово нам одговорите до ју тра
до 08.00, како би зна ли да се понашамо јер се на Бокшаници и да ље на ла зи
злочинац Младић и наш представник Хамдија Торлак. Још једно питање:
Генерал Смит, Изјава страна 19, број Трибу на ла 00848867.
Диб Томас Неасон, Изјава, стр. 4.
185
Коман дант 285. бригаде Жепа – Алији Изетбегови ћу, дока зни предмет D56.
183

184
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јесте ли спремни да платите Ви трошкове хеликоптера за нашу евакуацију,
ако на то УНПРОФОР не пристане?186

Опет конспиративно, „а то да буде само за нашу употребу“. Коментар
се чини сувишним.
Наставља се евакуација становништва из Жепе, обезбеђена је пратња барем по један војник УН у сваком возилу, а „… људи нису били присиљени да оду већ су одлу чили да то учине у оквиру тоталне евакуације
енклаве.“187 Генерал Толимир је у Жепи и изгледа да је задужен за ВБС, а
бригадир Па лић је такође присутан и може се кретати унаоколо, стоји у извештају УН са терена (дока зни предмет Д175).
Са српске стране захтевано је да се сви војноспособни мушкарци попишу и размене „за наше ратне заробљенике у муслиманским затворима“.
Процена је била: „све избеглице у Жепи су се определиле за исељење као
и дио домаћег становништва. Очекујемо да ће дио муслиманских војника
напустити линије одбране ради организовања породица за исељење. Извештаван је командант ГШ ВРС о најновијим информацијама. Например, извештен је да су муслиманске снаге напа ле и заузеле одређене УНПРОФОРове осматрачнице и истакао какве губитке је УНПРОФОР претрпио.“188
УНПРОФОР-ова служба Г-2 Сектора Сарајево (обавештајна), оценила је
да „Изгледа да је Жепа, на овај или онај начин, под контролом војске босанских
Срба“. Г-2 је такође напоменуо да на терену нема представника УНХЦР-а и
МКЦК и да генерал Толимир поштује споразум о евакуацији, као и да војска
босанских Срба очигледно настоји да евакуацију заврши до 26.јула.189
Последњи дан када је генерал Толимир – чија је улога била да, у име
ВРС, координира активности договорене на састанцима са Палићем и представницима цивилне власти Жепе и УНПРОФОР-а – био у Жепи је 29. јули,
када је одржао састанак са генералом Гобиљаром. Теме на том састанку су
биле преостала нерешена питања у вези разоружања 285. бригаде и слободе
кретања и изласка УНПРОФОР-а из Жепе.190 Већ 31.јула је био са командантом ГШ ВРС у Бањалуци због догађаја у западном делу Републике Српске,
када су пали Грахово и Гламоч, а јако угрожени Дрвар, Петровац и Кључ.191

Обавјештење коман данта 285. бригаде Жепа Предсједнику, дока зни предмет D171.
УН, Најновије информације о Жепи, Телеграм из Жепе Специјалном представнику ГС УН 26. 07. 1995. године, дока зни предмет D175.
188
„Пад Жепе“, дока зни предмет D55.
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Ibid.
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Састанак Толимир–Гоби љар, дока зни предмет P582.
191
Састанак Толимир–Гоби љар, дока зни предмет P582.
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4. РАЗМЕНА ТЕРИТОРИЈА ИЛИ НАПУШТАЊЕ
СРЕБРЕНИЦЕ И КООРДИНАЦИЈА ДЕЈСТАВА
УНПРОФОР – НАТО

115. Представници бошњачке заједнице окупили су се у Сарајеву 28. и 29. септембра да гласају о том мировном пакету. УНПРОФОР је хеликоптером превезао делегацију Бошњака из Сребренице у Сарајево, како би суделовала у
расправи. Пре почетка седнице делегација се приватно састала са председником Изетбеговићем који је њеним члановима рекао како постоје српски предлози да се Сребреница и Жепа размене за територије око Сарајева. Делегација
се успротивила тој идеји и о тој теми се више није дискутовало. Неки преживели чланови сребреничке делегације изјавили су да им је председник Изетбеговић такође рекао да је сазнао како је у Босни и Херцеговини могућа интервенција снага НАТО, до које би могло доћи само уколико би се Срби пробили
у Сребреницу и тамопоубијали најмање 5.000 људи. Председник Изетбеговић
је глатко одбацио тврдњу да је ишта слично изјавио. Након тог приватног састанка бошњачка скупштина се састала у пуном саставу и изгласала да се не
прихвати пакет договорен на броду Инвинсибл у форми у којој је презентиран, и позвала на даљне разговоре и враћање свих територија узетих силом.192
Позив је дошао од председника Изетбеговића, ми смо на састанку ратног
представништва опћине одредили делегацију која ће ићи у Сарајево. Одмах
смо има ли неке слутње да ће се ту дешавати крупне ствари, јер први пут изла зимо из Сребренице и обезбеђује нам се превоз с два хеликоптера. Како то
да је нама сигу ран излаз, а за све вријеме, откако смо поста ли демилитаризована зона, није нам могла доћи ни једна цивилна ни војна делегација. Било
је предвиђено да иде и Насер Орић, али он није желео ићи. Са Сарајевског
аеродрома су нас транспортерима одвезли пред хотел Холидеј Ин. Било је
то вријеме одржавања Бошњачког сабора, на којем се одлу чива ло и о оном
мировном плану о подјели Босне. Ту нас је примио председник Изетбеговић
и одмах након поздрава питао: Шта ви мислите о замени Сребренице за Вогошћу? Неко вријеме је била тишина па сам се ја јавио и рекао: Председниче, ако сте нас зва ли на готову ствар, онда то нисте треба ли радити, јер се
ва ља вратити пред народ и прихватити терет те одлу ке на нас. Новинар је и
да ље инсистирао на томе да ли је таква понуда децидно одбијена. Мехољић
је изјавио: „Ми смо то одбили без дискусије. Онда је он (Изетбеговић) рекао
: Знате, мени је Клинтон нудио у априлу 1993 године (након пада Церске и
Коњевић Поља) да четничке снаге уђу у Сребреницу, изврше покољ пет хиљада муслимана и тада ће бити војна интервенција. Наша делегација је била
192
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састављена од девет људи. Када је почео сабор, председник је ушао да нас
најави и када је то учинио сви су уста ли на ноге и дочека ли нас аплаузом,
као хероје. Ми смо има ли захтјев, уколико се прихвати план, да Сребреница
има физичку везу са Тузлом.“ У прилог овога говори и чињеница да је три
месеца пре почетка операције ВРС из Сребренице, наредбом Расима Делића,
команданта ГШ А РБиХ, од марта 1995 године, пову чен Насер Орић,командант 28. дивизије, са већом гру пом нижих команданата и командира.193

Да је муслиманска страна желела сопствени војнички пораз у Сребреници, то је најсликовитије изра зио Сефер Ха лиловић, некадашњи командант муслиманске војске, у својој књизи „Лукава стратегија“. Он наводи
да је Сребреница предата Србима и тврди да је била одбрањива, са чиме би
се сваки професионални војник сложио. Он каже да је у Сребреницу ушло
мање српских војника него што је то броја ло обезбеђење на скупу СДА у
време када се решава ла судбина енклава. Иако се по Ха лиловићевом мишљењу радило о најбитнијем делу стратегијског фронта, та одбрана није
ојачана већ напротив снаге су скинуте и њихов део упућен на извршење
операције за деблокаду Сарајева. Штавише, на том конгресу СДА није било ни слова о Сребреници, већ су се команданти и највиши генера ли муслиманске војске утркива ли ко ће гласније изра зити своју лојалност Алији
Изетбеговићу. Чак су уприличени и свечана смотра остатака 28. дивизије и
подељена бројна признања која наравно, нису ничим заслужена.
И Насер Орић, који се у време операција за Сребреницу са још 17 старешина из 28. дивизије нашао на школовању у Зеници у свом писму Алији
Изетбеговићу изјављује да се није слагао са Изетбеговићевим планом да се
Сребреница преда, нарочито не са оним што ће се касније десити, а то је
ликвидација муслиманских цивила и ратних заробљеника. И поред тога,
Орић се захва љује Изетбеговићу за 2 милиона марака које је добио на Жутом мосту код Братунца када је пре битке напуштао Сребреницу.194
Коначно, план за Сребреницу је постојао у Сарајеву. У одређеном тренутку донет је закљу чак да енклава више није била у сфери стратегијског
интереса Федерације БиХ. Треба ло ју је предати, али уз мамац Србима да
изврше ратне злочине, а ако их, којим слу чајем, не би учинили онда злочине
треба измислити и приписати их Србима манипулисањем информацијама.
Сада знамо и од команданта 28. дивизије да је постојао План за Сребреницу
са којим се он није слагао и сада исто тако знамо зашто он није командовао
дивизијом када је ВРС испољила намере у вези са Сребреницом. Једноставно није добро да јединицом командује старешина који се на слаже са својим
врховним командантом јер онда он не би дисциплиновано, војнички без поговора извршавао наређења и одлуке врховнога команданта. Не би пристао
да ту територију војнички изгуби, што би пружило повољну могућност политичарима као Изетбеговић да размене већ изгубљене територије. То би
Хакија Мехољић, „Дани“, 22. јун 1998.
Р. Радиновић, Експертиза за Сребреницу у предмету Крстић, страна 66, број Трибу на ла 01060704.
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се политички чак могло прика зати и као успех јер је, ето, успео да размени
већ изгубљене територије. Зато га је треба ло померити са места команданта
али га не смењивати, јер би и то могло имати негативне последице. Може се
предпоставити да је зато измишљено његово „школовање и усавршавање“
у Зеници са још око двадесетак војних старешина нижег ранга, како би га у
релевантном периоду могао замењивати начелник штаба.
Треба ли бољи доказ да је Сребреница послужила политичком врху
у Сарајеву за постизање „виших“ циљева? Груба ана логија са нападом на
Перл Харбор у децембру 1941. године просто боде очи:
Ипак, нас још увек уче да Председник није знао за напад. На ово страшно
питање одговор није дат, јер га нико не поставља. Како би председник Рузвелт, ако је унапред знао о предстојећем нападу, допустио да се он догоди?
Одговор гласи да је знао и да ништа није пред узео, јер мора да је читао и
веровао учењу Алберта Пајка о „жртви једнога човека за дру ге“… Када бисте верова ли, као што председник Рузвелт очигледно јесте, да „један човек
може бити жртвован због мноштва“, лако је закљу чити да је његов став о догађајима око Перл Харбу ра био прихватљив за веће добро људскога рода.195

Један од преживелих функционера из Сребренице, тадашњи челник
странке СДА у Сребреници, Хакија Мехољић, у филму норвешке телевизије који је прика зан и на националној телевизији Шведске и који је иза звао
велике протесте бошњачке заједнице у Скандинавији, која је захтева ла повлачење филма и обустављање његовог прика зивања, потврдио је пред камерама свој исказ да је 1993. у Сарајеву Изетбеговић изра зио спремност да
жртвује Сребреницу и Жепу за територије под контролом Срба око Сарајева (Вогошћа и још нека предграђа).
179. Следећа на знака несређености ситуације у Сребреници поста ла је видљива 3. фебруара, када је Сребреницу посетио командант снага УНПРОФОР-а. Он се састао са командантом бошњачких снага у енклави Насером
Орићем, који је изра зио жељу да се са генера лом врати у Сарајево његовим
хеликоптером. Упитан због чега то жели, Орић је рекао да жели да разговара са председником Изетбеговићем и ру ководством босанске владе који су
се, по његовом мишљењу, припрема ли да преговарају о усту пању бошњачке
контроле над Сребреницом као делом мировне нагодбе. Командант снага
УНПРОФОР-а није могао да на то пристане. Орић је на крају отишао из енклаве у априлу 1995. године и никада се у њу није вратио.196

То поткрепљује сумњу да је ипак било договора и намере владе из Сарајева за размену Сребренице и Жепе за друга подручја. Ако је тако, онда
није тешко схватити зашто је исконструисан сребренички масакр и договорено да Срби наводно покољу више од 5.000 муслимана да би НАТО интервенисао, како је Изетбеговић обавестио представнике локалне власти из
Сребренице још 1993. године. Одла зак Насера Орића са групом најспособ195
Ралф Еперсон, „Масонерија-завера против хришћанства,“ Publius Press, Arizona
Republic, САД.
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нијих старешина из дивизије очигледан је знак и доказ да је он сасвим поуздано био упознат о аранжманима за размену Сребренице и Жепе за друге
територије, тако да је његов да љи ангажман на терену изгубио смисао.
449. Командант УНПРОФОР-а се током паузе састао са председником Изетбеговићем, који је изра зио знатан оптимизам у вези са операцијом „Намерна
сила“ и њеним могућим утицајем на мировни процес. Председник је објаснио да је босанска влада након пада Сребренице и Жепе пока за ла наклоност
ка могућности да се та подручја размене са Србима. У замену за усту пање
Сребренице и Жепе Србима у оквиру мировног спора зу ма, босанска влада
је хтела да јој се усту пи онај део Сарајева који је према мировном плану
Контакт гру пе додељен Србима. Председник Изетбеговић је да ље објаснио
да ће проблем код сваког мировног спора зу ма бити у томе да се „стварност
уклопи у линије нацртане на мапи.“ 197

По свему судећи, овај план је одавно осмишљен, само што раније није било могуће предложити га јавно или реа лизовати отворено. Сада, под
притиском и претњом бомбардовања НАТО, створени су услови да се размена дефинитивно изврши: Сребреница и Жепа за подручја Сарајева која
су планом Контакт групе била предвиђена да припадну Србима. Размештај
коцкица поприма све више политичког смисла: муслиманска страна је хтела да Сребреницу и Жепу размени за територије у околини Сарајева које су
за њу стратегијске, као што су Сребреница и Жепа стратегијске територије
за РС зато што обезбеђују континуитет територије између источног и западног дела РС, али и суседство са Србијом дуж целе границе. Политичари
понекад остварују своје циљеве омогућавајући сопственој војсци да изгуби
неке територије. И то не било које већ баш оне које су део аранжмана за
договоре и размену. Много је једноставније разменити територије које су
војнички већ изгубљене. Зато политичари чине све да војска те територије
изгуби. Прихватљивије је објаснити да је, ето, територија већ изгубљена,
а за њено враћање ризикова ли би се многи животи. На овакво објашњење
политичари очекују позитивне реакције од свога народа. Поготово када се
медијски добро обраде. На такав начин, они насамаре сопствену војску па
чак ако треба могу да окриве и поједине војне команде и јединице за губљење територије. Као што смо видели, када успеју да их размене онда се тиме
хва ле како су ипак успели већ изгубљене територије ставити у пакет аранжман за размену. И у Републици Српској било је сличних ситуација. Могло
би се аргументовано тврдити да је територија коју је контролисао 2.КК ВРС
војнички изгубљена смишљено од стране политичког врха РС како би се
територија РС на лакши начин могла свести на договорених 49% од укупне
територије БиХ, што је по плану Контакт групе треба ло да припадне РС.
У параграфу 454. Извештаја ГС јасно се види признање команданта УНПРОФОР-а за БиХ да су снаге УН изашле из мандата УН и да су са очувања
мира прешле на наметање мира употребом силе. А у параграфу 456. дефинитивно се помиње појам Република Српска и подела територије БиХ на два
197
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дела, односно између два ентитета, и то Федерације БиХ и Републике Српске,
са уставним уређењем БиХ као једне државе са два ентитета и три народа. И
овакво уставно уређење је нелогично, али Хрвати из БиХ су пристали да им се
призна статус равноправног народа и прихватили да остану без свога ентитета.
485. Прво питање се тиче могућности да су се босанска влада и страна босанских Срба, можда уз знање једне или више држава чланица Контакт
гру пе, договориле да Бошњаци неће свим силама бранити Сребреницу под
условом да се Срби обавежу да неће свим силама бранити своју територију
око Сарајева. Међу тим и пре него што су Срби напа ли Сребреницу, Бошњаци су поку ша ли да направе пробој из Сарајева и Срби су одбили тај напад.
Чини се да би то обезвредило сваки разлог из ког би бошњачке власти могле
да дозволе Србима да заузму Сребреницу. Нема никакве сумње у то да је заузимање Сребренице и Жепе од стране Срба олакша ло Бошњацима и Србима да се сложе око територијалних основа за мировни спора зум. Срби, који
су сматра ли да граница са Србијом из стратешких разлога треба да буде под
њиховом контролом, има ли су територију коју су желели и нису хтели да је
враћају. Бошњаци који су сматра ли да Сарајево и прила зи Сарајеву треба да
буду под њиховом контролом, могли су да то траже у замену за Сребреницу и Жепу. Чињеница да је исход трагедије у Сребреници на одређен начин
допринео закљу чењу мировног спора зу ма – тако што је пробудио вољу међу народне заједнице, одвратио пажњу Срба од предстојећег напада Хрвата
и умањио степен ризика да припадници УНПРОФОР-а буду узети за таоце,
те тако што је омогућио да стране лакше реше одређена територијална питања – не представља доказ о завери. Ради се о трагичној иронији. Ниједан
доказ који је размотрен у процесу припреме овог Извештаја не ука зује на то
да је иједна страна, из Босне или међу народне заједнице, организова ла или
приста ла на пад Сребренице, осим оних који су наредили и извршили напад
на ту енклаву. Моје лично мишљење је да људски и институ ционални пропусти на многим нивоима, а не нека смишљена завера, представљају разлог
из ког Срби нису спречени да прега зе заштићену зону Сребренице.198

Ипак су се договорили око поделе територија и пре Дејтонског споразума. Свака од страна је има ла своје стратешке територије које је треба ла
задржати. Муслимани око Сарајева, а Срби Сребреницу и Жепу.
Моје убеђење да су се стране договориле о будућности енклаве Сребреница
може објаснити чињеницу да је Младић све унапред припремио. У среду,
12. јула, око 5.000 избеглица на ла зило се у нашој ба зи у Поточарима, а још
их је 20.000 било у околним фабрикама. Мислим да је Армија БиХ саветовала те људе да потраже уточиште у објектима холандског бата љона, а војска
босанских Срба одлучно тјера ла према холандском бата љону. Највише 2 до
3% ових избеглица били су му шкарци у доби између 16 и 60 година. Ми смо
прво сместили што је могуће више избеглица у ба зу. Када је ба за била пу на,
почели смо да их примамо око ба зе.199
Ibid., параграф 485.
Пу ковник Т. Кареманс, Изјава од 29. 09. и 09. 10. 1995. године страна 3, број трибу на ла 00818008.
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Има ли смо пред собом озбиљан проблем. Таоци Дачбата, итд. УН је изгубио
заштићену зону, људи из ње су били затвореници, нисмо успијева ли добити
приступ затвореницима Босанцима, има ли смо 35.000 избјеглица које су навира ле у Босну, а Босанци нису ништа хтјели да имају с њима.200

Нема бољег доказног предмета и чињенице да је Влада из Сарајева на
челу са Изетбеговићем жртвовала свој народ из Сребренице и да је о томе народу више бринула ВРС на челу са својим војним командантом. Жртвовање
цивила и њихово довођење у позицију небезбедности да би се стекла каква
војна или политичка предност над противником је такође злочин и то злочин
већих размера, јер се жртвује сопствени народ. Зар у овој небризи за сопствени народ није садржана намера да се тај народ жртвује зарад некаквих виших
политичких циљева? Овде је намера много јаснија и очигледнија него наводна намера српске стране за истребљењем и извршењем „локалног геноцида“.
Исхрана војника 28. д КоВ на линијама је доводена у питање ради недостатка хране а 13 грађана је данас умрло од глади од којих 10 су чланови породица бораца…
3. Захтјеви: … Команда и становништво Сребренице тражи од Команде 2. К,
Генералштаба А Р БиХ, Предсједништва Р БиХ и свих дру гих релевантних
фактора одговор, хоће ли им се помоћи или неће, или да крену напу штати
енклаву пошто немогу гледати умирање својих најмилијих.201

Несумњиво је да и у овом слу чају команда 28. дивизије наговештава
будуће догађаје, у ком правцу ће се они кретати, односно шта намеравају
да ураде команда дивизије и цивилно руководство Сребренице са целокупним становништвом. Јасно је да је и једнима и другима поста ла потпуно
схватљива чињеница да је Сребреница и од стране владе из Сарајева и од
ГШ А РбиХ напуштена да се сама сна ла зи са својом командом и са својим
цивилним представницима власти. Очигледна је њихова намера да Сребреницу напусте и да оду за Тузлу и Кладањ, односно у подручја БиХ које
контролише А РБиХ или у сигурнија подручја, како их они на зивају. Такође се види и чињеница да Муслимани Сребренице прете Влади у Сарајеву
умирањем цивилног становништва од глади због тешке хуманитарне ситуације. Претња смрћу сопственој влади је поступак очајника који нема више
опција за решење ситуације у коју су сами запа ли нападајући српске циљеве, како војне тако и цивилне, из енклаве, а потом склањањем у енклаву под
окриљем снага УН. Када је ВРС предузела мере да то да ље спречи, тада су
Муслимани схватили да неће моћи без помоћи Владе из Сарајева или ГШ А
РбиХ да реше новонаста лу ситуацију па су се онда определили да користе
средства претње према својој влади и највишој војној команди. И то чиме?
Претњом да ће напустити Сребреницу и преселити се у сигурнија подручја
Генерал Смит, Изјава од 08. 11. 2002. године, број Трибу на ла 03400948.
Коман да 2.К А РБиХ, Борбени извјештај број 02/2-13-491 oд 05. 07. 1995. године,
ГШ-у А РБиХ.
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под контролом Армије Р БиХ. А за владу у Сарајеву, као што смо видели,
такав аранжман је и одговарао.
Ако повучемо паралелу о хуманитарној ситуацији после 20. јуна 1995.
године и почетком јула 1995. године видимо да је она у суштини иста. Међутим, у периоду од 20. јуна до почетка јула претежно се изводе и извештава
се о успешним борбеним дејствима и наношењу непријатељу, огромним губицима нанетим супротној страни, уместо о хуманитарној ситуацији. Почетком јула, када непријатељ предузима мере да узврати и онемогући даље
убијање из заседе својих војника и цивила, и када муслиманско руководство
схвата да је то озбиљно и да ће бити кажњени за сва убиства и друге злочине,
почињу да извештавају о „катастрофалној“ хуманитарној ситуацији у којој
људи умиру од глади, за шта је опет крив непријатељ, а не погубна политичка и војна активност која се из Сарајева, Тузле и енклава проводи према српским цивилима и ВРС, али и према сопственом становништву у енклавама.
Ситуација од 1993. у Сребреници и Жепи била је следећа. Ни Сребреница ни
Жепа се нису могле бранити без војне подршке. Могли су се борити, али се нису
могли одбранити и остати независне. Та два подручја су била у веома тешком
положају, пошто су била тако близу границе са Србијом. Можда су због тога
остале мета Срба, пошто су Срби хтјели Дрину. Највјероватније је постигнут
спразум да Сребреница и Жепа остану у Републици Српској. То је вјероватно једини разлог зашто Сребреници и Жепи није пружена међународна војна помоћ.
А и босанска армија није могла да дође до Сребренице и Жепе и уклони блокаду. Мислим да су ти услови довели до пада Сребренице и Жепе.202

Након овог цитата све је толико јасно да коментар није ни потребан.
154. Контакт гру па је обелоданила свој мировни план 4. јула 1994. године.
Територијални аранжмани предвиђа ли су да 51% земље буде под управом
бошњачко-хрватске федерације, а преоста лих 49% земље под управом владе
босанских Срба. (Погледати мапу на крају овог поглавља). Чланови Контакт
гру пе су били свесни да тај мировни план можда неће бити прихватљив за
све стране, а нарочито за босанске Србе. 203

Коначно, међународни представници, и то они из најбитнијих земаља или зема ља које представљају релевантне политичке чиниоце у међународној заједници, сматрају да треба да се изврши расподела територије
БиХ између заједница које у њој живе. Предложен је и принцип по коме би
треба ло извршити расподелу територије.
462. Крајем јула босански Срби су под контролом држа ли приближно 70%
територије Босне и Херцеговине. До 22. септембра, УНПРОФОР је проценио да Срби имају контролу над приближно 49%, а Хрвати око 21%. Мапа на
којој су уцртане линије фронта углавном се подудара ла са територијалним
поделама које је предложио тим Сједињених Држава.204
Хам дија Торлак, Изјава, дока зни предмет D109.
Извјештај ГС УН, параграф 154.
204
Ibid., параграф 462.
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И тако су вођене војне операције под надзором групе генера ла из САД
све дотле док партнери ХВО и А РБиХ нису заузели 52% територије БиХ
да би касније на мировним преговорима у Дејтону нешто било враћено РС,
пре свега Мркоњић Град и део његове територије, па је територија БиХ коначно подељена у приближном односу 51% према 49%, али тек пошто су
територије војнички заузете, након потискивања ВРС.
463. У тој завршној фа зи рата, расељено је приближно 90.000 Срба, углавном
из западне Босне. Расељено је и 25.000 Бошњака, од којих су већина били
приста лице Фикрета Абдића који су побегли пред продором снага босанске
владе и бихаћкој енклави. У сенци те војне ситуације, министри спољних
послова Босне и Херцеговине, хрватске и савезне Републике Ју гославије су
се 26. септембра договорили око низа даљних договорених основних принципа у којима су потанко наведена начела која ће бити темељ за Устав Босне
и Херцеговине око којег треба да се постигне сагласност у оквиру мировног
спора зу ма. Председник Изетбеговић је у одређеној мери подржао те принципе, а г.Караџић издао саопштење у коме је обавестио народ Републике
Српске да је, на основу Даљних договорених основних принципа, „могуће
да ће се у блиској будућности постићи политичко решење.“ 205

Имамо одличан пример како се такозвана међународна заједница односила према српској страни у сукобу у БиХ. У овом слу чају није извршено
етничко чишћење, депортација и присилно премештање. По стандардима
западних зема ља није, јер се ради о Србима. Према њима је све допуштено.
То су Срби „расељени офанзивама,“ како лаконски каже генерал Смит.
437. Крајем августа генерални секретар НАТО је представнику Секретаријата
рекао да је свестан везе између ваздушних удара и политичког процеса који
ради г. Холбрук. Истог дана, командант снага је добио упутство да генералу Кларку, који је путовао заједно са г. Холбруком, шаље редовне ажуриране
извештаје о стању на терену и контактима са Србима. То је и учињено и УНПРОФОР је ускоро почео да саставља дневне мапе које су приказивале војну
ситуацију у Босни и Херцеговини и на којима је био прецизно наведен постотак територије коју је држала свака од страна у сукобу. Те мапе су састављане
све чешће и чешће, како се територијална подела ближила размери 51:49%.206

Чињенице које се овде наводе су – фрапантне. Снаге УН су, како видимо, фактички потчињене НАТО-у и командант снага УН у Загребу има
обавезу да ша ље редовне извештаје генера лу Кларку у НАТО. Пошто се
команда УНПРОФОР-а на ла зила у подређеном положају у односу на НАТО и САД, командант снага УН морао је да редовно саставља извештаје са
мапама, и то што је могуће прецизније наводећи постотке територија које
стране држе под контролом, што је за НАТО и САД била тачка од посебног
интереса. Опремљен оваквим подацима са терена, НАТО је могао, са ХВ,
ХВО, АРБиХ и другим снагама (Снаге за брзе интервенције ЕЗ), да наноси
пора зе деловима ВРС и да омогућава заузимање територија које су до тада
205
206

Ibid., параграф 463.
Ibid., параграф 437.
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биле под контролом ВРС, све дотле док се те територије не сведу на 49%
што је треба ло да припадне српској страни у подели БиХ. Тако је оствариван План Контакт групе о подели територије БиХ међу странама, на два дела, између три конститутивна народа. Ово је најбољи пример како политичари војнички стварају повољне услове за преговоре. То је још и доказ да се
мир ствара победом а не преговорима. Преговори и уговор склопљен након
њих су последица војничке победе. Један од та три народа је морао остати
ускраћен за своје интересе, односно није могао остварити своје циљеве које
је поставио почетком сукоба. То је хрватски народ у БиХ, који је под притиском председника Хрватске Фрање Туђмана пристао да са Муслиманима
формира један ентитет под на зивом Федерација БиХ.
441. Командант УНПРОФОР-а је окренуо кључ у приближно 20.00 часова
28.августа, а да се претходно није консултовао са својим претпостављенима у Уједињеним нацијама, нити с иједном од држава које су да ле војнике
у састав УНПРОФОР-а. (Секретаријат је са забрину тошћу прометио да је
за ту одлу ку са знао тек шест сати касније, и да још увек није добио никакве информације које потврђују ко је одговоран за сам минобацачки напад).
Међу тим, командант УНПРОФОР-а је неколико пу та разговарао с командантом јужне команде НАТО-а, који је држао кључ НАТО-а за потврђивање
веродостојности наређења за покретање ва зду шних удара. Потоњи је послао
депешу у којој је навео да су, према заједничкој процени команданта УНПРОФОР-а и њега лично, испу њени услови за покретање ва зду шних удара
против низа циљева на подручју Сарајева. Рекао је да су се командант УНПРОФОР-а и он сложили да ва зду шни удари почну чим то дозволе временски услови и техничке околности. Додао је да ће се ва здушни удари наставити све док, по заједничкој процени војних команданата НАТО и Уједињених
нација, напади на Сарајево или претње том граду не престану.207

Командант УН снага у БиХ по свему судећи једва је дочекао да се
освети ВРС и Младићу лично. Како смо видели на томе је одавно радио,
припремајући Младићу чак и перфидије. Прво је на суптилан начин учинио да његов надређени из Загреба због личних разлога буде одсутан, онда
је наредио напад на Марка ле да би имао разлог за напад на ВРС, па је у
договору са Кларком закљу чио да су испуњени услови када два команданта сматрају да је дошло време да се Срби могу бомбардовати из ва зду ха
НАТО снагама, па је онда заједно са Кларком то и предузео. Да ли је одсутност команданта снага УН из Загреба у јеку ових догађаја пука коинциденција или је део Плана команданта УНПРОФОР-а за БиХ и команданта
јужног крила НАТО пакта за Европу? Са сигурношћу вероватно никада
нећемо знати, али била би примерена извесна доза скепсе да је у питању
само коинциденција.
207

Ibid., параграф 441.
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5.1. Хуманитарна помоћ цивилном становништву
За све време, које је обу хваћено овом ана лизом, у Републици Босни и
Херцеговини постојао је оружани сукоб, што и Tужилац Хашког трибунала наводи у параграфу 63. оптужнице против генера ла Здравка Толимира.
У том сукобу, на подручју БиХ, стране у сукобу су биле Армија Републике
Босне и Херцеговине (А РБиХ) и хрватске паравојне формације са једне
стране и Војска Републике Српске (ВРС) са друге.
Подручје релеваннто за ово истраживање обу хвата муслиманске енклаве у иточној БиХ, Сребреницу и Жепу. Практично, енклаве су биле
окружене територијом Републике Српске. У енклавама и из њих борбено су
делова ле: у Сребреници 8.Оперативна група, касније 28. дивизија, а у Жепи 1.жепска бригада (самостална), касније у саставу 28. дивизије као 285.
Иблбр. Сво време које покрива ово истраживање у сукобу су биле јединице
А РБиХ у енклавама и јединице ВРС, претежно Дрински корпус. То, са своје стране, ука зује на чињеницу да је свака хуманитарна помоћ мора ла проћи преко територије РС, а што је још важније кроз зоне операција које су
се у континуитету изводиле скоро непрекидно током релевантног периода.
Још важнија чињеница је то да је свака пошиљка хуманитарне помоћи или
сваки конвој са том помоћи морао проћи преко линије додира сукобљених
страна.
Да би хуманитарна помоћ могла бити достављена становништву
стране у сукобу, којој је она потребна, неопходно је обезбедити претходне
услове за њену несметану пошиљку.
Ти услови су пре свега:
– прекид борбених дејстава и његово надгледање од стране неутралних снага, у конкретном слу чају од стране УНПРОФОР-а. То и јесте био
мандат УНПРОФОР-а: надгледање спровођења спора зума сукобљених
страна, обесхрабривање напада и прекид непријатељстава и регулисање хуманитарне ситуације. Прекид дејстава се остварује спора зумом заинтересованих страна, писаним или усменим, у присуству представника
УНПРОФОР-а;
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– морају се обезбедити гаранције да ће спора зум бити поштован у
потпуности и да конвој са хуманитарном помоћи неће бити злоупотребљен
за допремање материјалних средстава за вођење рата или изненадна борбена дејства;
– одобрење заинтересоване стране у сукобу (члан 104. Женевске конвенције, у да љем тексту Конвенција), а као услов за то одобрење може бити
и захтев да се расподела корисницима врши на лицу места под надзором
сила заштитница, конкретно УНПРОФОР-а (члан 123. став 3. Конвенције);
– да заинтересована страна буде уверена да неће имати никаквог
озбиљног разлога за боја зан:
a) да пошиљке могу бити употребљене у друге сврхе, а не у оне за које
су намењене,
b) да контрола може бити неуспешна, или
c) да непријатељ може из њих извући очигледну корист за своје војне
потребе или за своју привреду, замењујући тим пошиљкама робу коју би
на други начин морао да набави или произведе…. (члан 123. Конвенције) и
– да се заинтересованој страни обезбеди могућност провере хуманитарних пошиљки и регулише њихов пролаз по утврђеном возном реду и по
одређеним путевима, као и да од силе заштитнице добије довољно уверења
да су те пошиљке намењене помагању потребном становништву. (члан 59.
став 4. Конвенције)
Допремању помоћи уопште, а посебно за под ручја под опсадом или у окружењу, биће дата свака подршка коју дозвољава тактичка ситуација, чак и ако
је таква помоћ намењена за непријатељско цивилно становништво (нпр. биће
омогућен брз и несметан пролаз ху манитарних добара, опреме и особља).208
Комаданти са локалним задужењима даће подршку активностима помоћи,
када то и онолико колико тактичака ситуација дозвољава (нпр. транспорт,
пратња, стража).209

Само војни комаданти могу дати оцену тактичке ситуације и они су
једини надлежни да ту оцену дају на основу процене и са знања о њеном
стању и очекиваном развоју. Нико други за то није надлежан. На основу
оцене те ситуације и процене њеног да љег развоја комадант ће одлу чити
да ли стање тактичке ситуације и њен развој обезбеђују повољне услове за
пролаз хуманитарних пошиљки. Због тога је неопходно да се постигне спора зум о прекиду борбених дејстава којим ће се тактичка ситуација довести у стање које ће заинтересованим командантима омогућити доношење
одлуке о пропуштању хуманитарних пошиљки. Потребно је, на тај начин,
релаксирати тактичку ситуацију.
У конкретном слу чају доставе хуманитарне помоћи становништву
Сребренице и Жепе, тактичка ситуација је углавном била неповољна, јер
су јединице 28. дивизије континуирано изводиле активна борбена дејства
208
209

При ручник о ратном праву, параграф 494, дока зни предмет D180.
Ibid., параграф 495.
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из енклаве према ВРС, а борбене активности ВРС усмерене на осујећивање
тих дејстава су биле адекватне циљу безбедности сопствених јединица и
очувању територије. То значи да су борбена дејства била континуирана, без
обзира на повремена затишја и недоговорене прекиде. (О овим дејствима
било је речи у претходном поглављу). У условима док трају војне операције,
а није обезбеђен њихов прекид спора зумом, није могућа достава хуманитарне помоћи. Ула зак и пролаз кроз зону операција док оне трају никоме
није дозвољен без одобрења комаданата јединица. Свако ко, без одобрења
комаданта, уђе у зону операција док оне трају, излаже се ризику да буде захваћен дејствима и погођен те је лично одговоран за последице.
Видели смо да је један од услова да би хуманитарна помоћ становништву стиза ла то да се она не користи у војне сврхе ради стицања одређене
војне предности над противником. Ако би се десила таква ситуација то би
представља ло злоупотребу хуманитарне помоћи од стране цивилног и војног руководства стране којој се помоћ упућује, али и од стране хуманитарних органиуација у чијој организацији се помоћ доставља. Током сукоба у
БиХ достављана је хуманитарна помоћ од међународних хуманитарних организација, МКЦК и УНХЦР-а првенствено, али и од стране многих регионалних, религијских и других хуманитарних организација. Током тих достава било је и злоупотреба, како конвоја са хуманитарном помоћи наведених организација, тако и од стране локалних команди А РБиХ и цивилног
руководства. Злоупотреба је вршена, с једне стране тако што су у конвојима
са храном, одећом, обућом и другим артиклима неопходним цивилном становништву у више наврата пронађени муниција, експлозиви и друга убојна
средства или војна опрема, а с друге стране тако што је велики део артикала који је био намењен становништву дељен јединицама А РБиХ.
Примери злоупотребе хуманитарне помоћи заштићеним енклавама:
Амбасада Републике БиХ у Републици Хрватској упутила је 5.К А
РБиХ пошиљку у којој је експлозив, муниција, артиљеријска муниција и
пуњења, упа љачи, бомбе и друга убојна средства. Камион за превоз број
УНХЦР-10379.210 Тако је УНХЦР свесно прихватио да, под својим окриљем, снабдева А РБиХ муницијом и другим убојним средствима. Исто тако
је свесно прихватио ризик да му се, у слу чају откривања таквих пошиљки,
ограничи кретање и пооштри контрола садржаја пошиљака.
Команда 5.К А РБиХ одговара амбасади да је уредно и без проблема
примила пошиљку и наглашава да је и да ље потребно обезбедити потпуну
конспиративност овог кана ла снабдевања. На крају захтева да им се у наредној пошиљци достави: муниција ра зних ка либара, детонатори, нитроглицерински и други екплозиви, нишанске справе за минобацаче, ракетно
гориво и друга средства.211
210
211

Доку мент Амбасаде БиХ у Загребу, 5.К-у А РБиХ, дока зни предмет D197.
Акт коман де 5.К А РБиХ, Амбасади БиХ у Загребу, дока зни предмет D198.
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Амбасада БиХ из Хрватске доставила је округу Бихаћ контингент погонског горива из којег је Уред за округ Бихаћ 70 тона издвојио за потребе
5.К А РБиХ. Превозник горива УНХЦР.212
У конвоју УНХЦР (претежно храна), натовареног у Панчеву, на контролном пункту у Рогатици откривени су муниција и друга војна опрема.
Службеници у пратњи конвоја изјављују да ништа о томе не знају.213
Током саслушања заменика команданта холандског бата љона у Сребреници, мајора Роберта Франкена, на питање истражитељице Тужилаштва Де Вриес, „Јесу ли избјеглице могле доћи до хране, неовисно од хране
из Низоземског бата љона? Је ли стиза ла на некакав ’незаконит’ начин или
некако другачије?“ Франкен је одговорио:
УН ХЦР је био законит начин, наравно. То је јасно. Тужно је то што се 28.
дивизија сматра ла толико важном да је стално резервира ла релативно велик
дио тих за лиха за себе. Постојао је и такозвани пони експрес – одла зак у Жепу ради шверца, у набавку хране и сличних ствари. Цигарете и пиће су се
изгледа такође сматра ли храном јер смо наила зили на велике количине тих
производа на црној берзи сваки пут кад би се пони експрес вратио.214

Секретаријат за одбрану општине Сребреница обавештава Секретаријат у Тузли о донацијама које су додељене 8. ОГ Сребреница и наводи количине брашна, пасуља, конзервиране и друге хране, али и нафте и
уља. Каже да је та донација издвојена из контингента хуманитарне помоћи
који је пристигао преко УНХЦР-а, а да је део тога добијен од холандског
бата љона.215
Документ команде 8. ОГ штабу ВК-е216 почиње драматизацијом хуманитарне ситуације за коју се каже да је још гора него пре и да ће они, ако им
се не помогне, ићи на све или ништа, што подра зумева напуштање енклаве.
Претња напуштањем енклаве је команди 8. ОГ служила као уцена да им се
доставе храна, одећа, обућа и други артикли. Али у овом документу команда 8. ОГ ипак предлаже да им се, ради решења тешке хуманитарне ситуације, достави ситна муниција и противоклопна средства. Није јасно како
се муницијом и противоклопним средствима решава тешка хуманитарна
ситуација, или увод документа о тешкој хуманитарној ситуацији представља преувеличавање и уцену да би се тражена средства доставила што пре.
У тачки 1. „Извјештаја за мјесец октобар 1994. о стању борбеног мора ла“ Команде 8. ОГ „Сребреница“ од 07.11.1994. године, којим се извештава претпостављена команда, односно Команда 2. Корпуса А РБиХ у Тузли
стоји:
212
Доку мент Амбасаде БиХ у Загребу о достави погонског горива 5.К-у А РБиХ, дока зни предмет D199.
213
Инци дент са конвојем ху манитарне помоћи у Рогатици, дока зни предмет 1D216.
214
Р. Франкен, Изјава на саслу шању, страна 53, број Трибу на ла L0100602.
215
Донација из ху манитарне помоћи 28. дивизији, дока зни предмет D80.
216
Коман да 8. ОГ, Писмо-апел број 130-01-SL/94 oд 27. 11. 1994. године ШВК-у А
РБиХ и Председнику Изетбегови ћу.
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… Успјело се из контигента ху манитарне помоћи издвојити 2.000 пари гу мених чизама и дјелити припадницима Армије РБиХ на првој линији. Ово су фактори који су допринијели побољшању борбеног мора ла бораца.217

О злоупотребама хуманитарне помоћи може се још видети и у другим
документима218 Овај последњи се односи на инцидент на контролном пункту у Рогатици када су пронађена средства и опрема која није пријављена.
Ови и други слу чајеви недозвољеног снабдевања и логистичке подршке А РБиХ у Сребреници и Жепи јасно и ван сумње такође ука зују и на
пристрасно понашање међународних хуманитарних организација, у првом
реду снага УНПРОФОР-а, недозвољеним помагањем једној страни (муслиманској) да стекне војну предност над другом страном. То није било у мандату снага УН, како је ГС УН, изјавио рекавши да
…стране не схватају нити у потпу ности поштују концепт заштићених зона и
да се УНПРОФОР нашао у ситуацији да му многе заштићене зоне нису безбедне, или да њихово постојање, како се чини, осујећује само једну војску у
су кобу, угрожавајући тиме непристрасност УНПРОФОР-а.219

Како смо раније навели, комадант снага УНПРОФОР-а успротивио се
концепту успостављања заштићених зона на било који други начин осим
на основу спора зума зараћених страна. То подра зумева да мандат УНПРОФОР-а за „очување мира“ подра зумева сарадњу страна и спора зум о тој
сарадњи.
Ду го времена се сматра ло да је примарни мандат за УНПРОФОР у БиХ помоћ у испору ци ху манитарне помоћи, а то је циљ који се могао постићи само
уз активну сарадњу страна. Неки од тих нових задатака (дефинисан Резолу цијом 824 и дру гима које су касније уследиле, напомена аутора) ставили
су УНПРОФОР у позицију да осујећује војне циљеве једне од страна и тако
компромитује своју непристрасност.220

Задатак ВРС је био да пресече такозвану „логистичку пупчану врпцу“
или логистичку подршку јединицама А РБиХ у Сребреници и Жепи. То је
један од лакших начина да се непријатељ пора зи. На такав начин избегавају
се борбе, а тиме и жртве, како сопствене тако и код непријатеља. Занимљиво је како генерал Смит, командант УНПРОФОР-а за БиХ у релевантном
периоду, размишља о начину да се 28. дивизија пора зи без борбе. Ево релевантног дела те изјаве:
Помислио сам: „Шта бих ја урадио да сам на Младићевом мјесту?“ Шта бих
урадио да промјеним равнотежу снага у корист Срба? Притиснуо бих те енклаве, учинио бих их неважнима, изгладњео бих их.221
217
Коман да 8. ОГ Извјештај о стању борбеног мора ла за мјесец октобар 1994. број
130-28-169/94 oд 07. 11. 1994. године.
218
Злоу потреба ху манитарне помоћи у војне сврхе, дока зни предмети D214 и D125.
219
Извјештај ГС УН, параграф 150.
220
Ibid., параграф 129.
221
Генерал Смит, Изјава страна 4, број Трибу на ла 03400940.

5. ХУ МА НИТАРНА ПОМОЋ И ЛОГИСТИКА УНПРОФОР-а

131

Ово размишљање генера ла Смита нашло је скоро буквални ехо у првој верзији оперативног плана за раздвајање Сребренице и Жепе 1995. године, „Криваја-95“, где се говори о томе како би живот у енклавама треба ло
„учинити немогућим.“ Реченице из оперативног плана Дринског корпуса
ВРС, истргнуте из контекста, пред Хашким трибуна лом биле су кориштене као један од кључних дока за геноцидне намере српске стране приликом
заузимања Сребренице. Међутим, размишљања британског генера ла, која
су била примењена у пракси током вишегодишњих санкција и блокаде СР
Југославије и Ирака, са предвидљивим катастрофалним хуманитарним последицама, нису иза зва ле никакве сумње у његове геноцидне склоности.
Изгладњивање се постиже пресецањем логистичког кана ла. То не
подра зумева буквално само спречавање или отежавање исхране непријатељских јединица него и изгладњивање муницијом, гранатама, експлозивима и погонским горивом првенствено. Све се уклапа у начела и принципе ратовања и операција. Професионалним официрима то је веома добро
познато, а генерал Смит то на најбољи начин пока зује. Мора да је његово
размишљање у складу са војном доктрином војске чији је он генерал.
Наведени примери злоупотребе хуманитарне помоћи су само неки од
многих. И преувеличавање броја становника у енклавама спада у те злоупотребе. Наиме пријављивањем да у енклавама живи више становника него што их је стварно живело ра зумно је закљу чити да се циља на добијање
веће количине намирница и других артика ла из хуманитарне помоћи који
су затим преусмеравани јединицама и војницима 28. дивизије.222
Од обра зовања Државне комисије за сарадњу са Уједињеним нацијама и међународним хуманитарним организацијама и у њеном склопу „Координационог тела за хуманитарне операције“ у марту 1995. године223, ГШ
ВРС није имао надлежности у вези хуманитарних конвоја који се односе
на хуманитарну помоћ цивилном становништву. Једина обавеза ГШ ВРС и
његових потчињених команди и јединица је била да потчињене јединице
обавести о прола зу конвоја кроз њихове зоне одговорности које је одобрило
Координационо тело наведене Државне комисије. Дакле, од тада ГШ ВРС
није одлу чивао о хуманитарним конвојима већ је то био задатак Координационог тела владе РС. ГШ чак није имао ни задатак да даје сагласност да
одобрени конвој са хуманитарном помоћи може бити упућен у неко подручје, без обзира што на већини докумената којима ГШ ВРС обавештава
потчињене јединице да ће конвој проћи кроз њихову зону одговорности и
да је одобрен од стране Координационог тела стоји реч „сагласност“. Задржао је право да контролише конвој, рачунајући и товар и људство конвоја.
Контрола је, с обзиром на злоупотребе, била неопходна и то није у супротности ни са једним прописом. И данас на прела зима између Србије и Косова и Метохије КФОР је успоставио контролу прела за возила носивости
Општина Сребреница, број становника 01. 01. 1994. године, дока зни предмет D116.
Од лу ка о форми рању државне комисије за сарадњу са УН, СГ РС број 3/95, доказни предмет P689.
222
223
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више од три тоне, рачунајући и контролу товара, правдајући то потребом
да се спречи преношење оружја, дроге, муниције и друге недозвољене робе. Ригорозна контрола се и данас у миру врши. У рату потреба за контролом је појачана чињеницом да сукоб још увек траје, а свака страна настоји
оној другој отежати достизање планираних циљева. Пресецање логистичке
врпце је ефикасно средство да се то постигне.
Без обзира на цитиране злоупотребе хуманитарна помоћ је непрекидно
достављана угроженим структурама становништва на најугроженијим подручјима. Тако је било и у Сребреници и Жепи. Навешћемо најважније доказе.
Од мјесеца априла 1993. године овом становништву дола зи редовна храна коју обезбјеђују УН ХЦР. Храна је једнолична и углавном овдје за сада
пристиже само брашно у потребним количинама, а у просјеку је дола зило
588.000 кг. мјесечно. Велике невоље и проблеме овог становништва иза зива недостатак соли као и дру гих ра зноврсних прехрамбених производа које
обезбјеђује УН ХЦР али у недовољним количинама, а што се у великој мјери
одражава на здравље дјеце, трудница и старих лица…“.
Потпис: Са лиховић Фахрудин, предсједник предсједништва општине Сребреница и Фејзић Хамдија, командант општинског штаба цивилне заштите
(ОШ ЦЗ).224

Преглед достављене хуманитарне помоћи225 ука зује да је у Сребреницу у току новембра 1994. године достављено: 271 тона брашна, 12,1 тона
пасуља, 5,34 тоне соли, 23 тоне шећера, 3,9 тона сувог квасца, 15,4 тоне
конзервиране говедине, 1,4 тоне уља, 5 тона сапуна, 64 па лете медицинског
материја ла, 62 кутије лекова за спољну употребу, 26 кутија лекова за оралну употребу, 18 кутија инјекција, 217 кутија инфузионог раствора, 16,200
пари половне обуће, 30 ба ла половне одеће, 100 ба ла пластичне фолије и
3,600 килограма ексера.
У Жепу је од 1. децембра 1994. до 15. фебруара 1995. године достављена хуманитарна помоћ у знатним количинама. У извештају о пристиглој
помоћи се наводи да су количине у висини од 85% од уобичајених.226 На
основу тога не може се закљу чити да је ВРС ограничава ла доставе хуманитарне помоћи.
У документима ДК прегледно су прика зане количине хуманитарне
помоћи које су достављене Сребреници (у марту и априлу 1995.) и Жепи (у
1994. години).227 Уз обилату помоћ неких држава, у првом реду из ислам224
„Извјештај о раду Цивилне заштите Сребреница за 1993. годину, број 220-1/94 oд
10. 01. 1994.
225
Преглед достављене ху манитарне помоћи у енклаве, број Трибу на ла 02122176 и
02122177.
226
ШВК А РБиХ број 01-021-962/95 oд 27. 02. 95, Обавештење Жепи, дока зни предмет
D212.
227
Коман да ДК ВРС број 10/375 од 03. 05. 95, Преглед ху манитарне помоћи, дока зни
предмети D209 и D213.
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ског света, али и Запада, влада из Сарајева је вршила интензивну пропаганду о такозваној хуманитарној кризи, негде је на зивајући и хуманитарном
катастрофом, очекујући да ће то на најбољи начин побољшати њену позицију како у свету тако и у самом сукобу. У оквиру те пропаганде износи се
тврдња да у угроженим подручјима, а највише у енклавама, хуманитарна
помоћ одавно не стиже и да ће то иза звати хуманитарну катастрофу међу
тамошњим становништвом. Нетачност те тврдње најбоље се огледа у следећем документу.
ХУМАНИТАРНА СИТУАЦИЈА: И да ље је изузетно тешка. У ју черашњем
конвоју УН ХЦР-а пристигло је по један кг брашна по становнику, што је
изузетно скромно и може ублажити глад за само један-два дана. Молимо да
се непрестано чине напори за деблокирање ху манитарног коридора за Сребреницу и редован доток хране овдашњем становништву.228

Упркос сталном инсистирању да одавно не примају хуманитарну помоћ, овде видимо да је конвој УНХЦР-а са хуманитарном помоћи стигао
само два дана пре отпочињања операције „Криваја-95“. Ма ло, како кажу,
али стигло је, насупрот тврдњама да су српске снаге одавно ограничавају
или спречавају пролаз конвоја хуманитарне помоћи за Сребреницу. Интересантно је да на крају овог извештаја као „пост скриптум“ захтевају или
моле да се један примерак овога извештаја поша ље и команданту дивизије
на знање. Очигледно је да његов заменик није знао да је командант, Насер
Орић, одавно одлу чио да се на терен више не враћа.
Коначно, јасно је да је за сваку испоруку хуманитарне помоћи угроженим подручјима захваћених ратним дејствима неопходно створити услове за безбедну испоруку помоћи, што подра зумева прекид дејстава, споразум о томе, активну сарадњу заинтересованих страна и спречавање било
какве могућности злоупотребе хуманитарних конвоја, што подра зумева и
детаљну контролу истих.
Пошто је злоупотреба било, код ВРС то је изнудило потребу за строжијим режимом контроле конвоја. Поређење са уистину драконским контролним режимом који је западна Коа лиција у одприлике истом временском периоду наметнула Ираку, што је резултира ло смрћу око пола милиона ирачке деце и било повод за чувену изјаву Мадлен Олбрајт да је то „цена
која се исплатила,“ било би у сваком погледу примерено и умесно. Зашто
се у једном слу чају такав режим тумачи као елеменат геноцида, док се у
другом оцењује као нужна и прихватљива последица легитимно спроведене политике?
У зонама операција, све док оне трају уз ма ле прекиде и затишја, није
могуће кретање никоме осим јединица које у операцијама учествују, а осталим лицима само уз одобрење комаданта и уз строго придржавање режима
који им је наметнут.
228
Коман да 28. дивизије, Борбени извјештај Стр.пов.бр. 01-161/95, од 05. 07. 1995.године, број Трибу на ла 00342185.
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Одлуку о испоруци хуманитарне помоћи и кретању конвоја доноси
државно тело (Координационо тело владе), а обавештавање о одобрењу и
проласку конвоја кроз зоне одговорности јединица ВРС и преко линије додира са непријатељем и начин контроле садржаја конвоја, укљу чујући и
људство, у надлежности је ГШ ВРС. Обавештење јединицама се доставља
да би команде тих јединица зна ле да ће конвој одређеног састава у одређено време проћи кроз њихов борбени распоред, како би се избегли могући
инциденти и спречиле нежељене последице. Циљ тог обавештења је да се
обезбеди пуна безбедност конвоја, али и јединица и поштовање договорене
испоруке.
О начину обавештавања јединица, правцу кретања, обиму и начину
контроле конвоја и другим значајним питањима у вези с тим одлу чује комадант, или његов заменик ако је он спречен да то учини. То искљу чује
било какву улогу оста лих старешина у штабу.
5.2. Логистичка подршка УНПРОФОР-а
Да сумаризујемо претходно излагање. За било које и било чије кретање у зонама захваћеним ратним дејствима неопходно створити претходне
услове за кретање и боравак у тим зонама. Ти услови се, пре свега, односе
на прекид борбених дејстава, успостављен писаним или усменим спора зумом. Прекид борбених дејстава мора бити гарантован, надгледан од неке
непристрасне силе и одржив, како би се сва кретања одвија ла безбедно по
лица и групе које се крећу у зонама борбених дејстава, али и по јединице
кроз чији борбени распоред се врши кретање. Неопходно је, дакле, да тактичка ситуација дозвољава да се кретање обави безбедно. О оцени стања
тактичке ситуације и процени њеног да љег развоја одлу чује комадант. То
нужно подра зумева активну сарадњу заинтересованих страна, договор и
одобрење комаданта кроз чију зону ће се кретање обављати.
За кретање логистичких конвоја УНПРОФОР-а преко територије Републике Српске и кроз зоне јединица ВРС исти су услови као и за конвоје
са хуманитарном помоћи за цивилно становништво. И за ова кретања, било
да су се обавља ла копном или ва зду хом, био је потребан спора зум, којим се
регулишу сва питања у вези са тиме. То се односило и на појединачна или
групна кретања припадника снага УН и њихових јединица. И за овај слу чај
важи ограничење које се односи на забрану присуства и кретања у зонама
операција док оне трају. Одлуку о одобрењу кретања, правцу и времену
кретања и о другим питањима из ове области такође доноси комадант.
У релевантном периоду кретање снага и припадника УН, као и логистичких конвоја тих снага било је регулисано већ поменутим Споразумом
о принципима слободе кретања између представника снага УН и ВРС. Спора зум је сачињен на основу тачке 5. Споразума о комплетном прекиду непријатељстава потписаног 31.12.1994. године, где је предвиђена потпуна
слобода кретања снага УН и међусобне обавезе у вези с тим. Спора зумом
је прецизирана слобода кретања снага УНПРОФОР-а и другог људства УН
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преко територије коју контролише ВРС, уз обавезу да ће УНПРОФОР обавестити ВРС 48 сати унапред о кретању конвоја, а 24 сата за појединачна
возила. Одобрење за кретање даће ГШ ВРС, а за неодобрена кретања доставиће објашњење. Регулисана су и оста ла питања у вези са кретањем конвоја
УНПРОФОР-а и појединачна кретања.
На основу прегледаних многобројних докумената која се односе на појединачна и кретања конвоја УНПРОФОР-а преко територије РС може се закључити да је поступак доношења одлуке за одобрење кретања снага УН
исти као и у процесу доношења одлуке за борбена дејства. Чланови штаба
су, у виду предлога, давали позитивно или негативно мишљење о томе да
ли кретање треба одобрити или не. То најбоље потврђује садржај документа
на којем се јасно види да један од помоћника команданта ГШ ВРС само даје
предлог комаданту који ће одлучити прихватањем или неприхватањем предлога.229 Да се ради само о предлогу потврђује и руком исписан текст на цитираном документу, „Паметан предлог“, који је написао комадант ГШ ВРС.
Да је процеду ра доношења одлуке и у овом слу чају била идентична
процеду ри доношења одлуке за борбена дејства потврђује и садржај документа на коме се јасно види да комадант ГШ ВРС на лаже начелнику штаба
да припреми одговор на тај документ230. То и јесте поступање по стандардној процеду ри доношења одлуке, уз напомену да је у овом слу чају доношење одлуке вршено скраћеном методом уз консултовање најужег дела
команде.
Од укупно поднетих предлога (88 парафа) један од помоћника команданта ГШ ВРС је дао позитивно мишљење за 70 (приближно 80%) захтева
УНПРОФОР-а, а негативно за 18 (20%). То нам даје за право да закљу чимо
да ограничење снабдевања УНПРОФОР-а није било знатно угрожено, а тиме ни извршење мисије, како је команда УНПРОФОР-а тврдила. Негативна
мишљења су се односила углавном на кретања конвоја која су у свом саставу има ла погонско гориво, војну опрему и прелете борбених хеликоптера.
То због тога што је, на основу обавештајних података којима је располага ла
ВРС, део погонског горива додељиван јединицама А РБиХ, а хелокоптерима вршено извиђање и достављање података А РБиХ о распореду снага
ВРС на бојишту.
Да кре тање патрола холандског бата љона вози лима, због недостатка горива, није
би ло угрожено, како су представници коман де бата љона изјављива ли, потврђују нам садржаји изјава неких сведока ту жи лаштва из редова Муслимана. Ево неких примера:

Чуо сам да је доста горива остављено када се УНПРОФОР пову као са ових
позиција. Отишли смо у три или четири аутобуса пу них само му шкараца и
одвезли се за Брату нац…231
Одобравање кретања конвоја УНПРОФОР-а од стране ВРС, број Трибу на ла
R0677204
230
Пред лози за одобравање кретања конвоја, број Трибу на ла R0677213.
231
Сведок 21, Изјава од 25. 05. 1996, број Трибу на ла 00696187.
229
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Приликом повлачења Унпрофораца, нарочито из Јадра, знам да је иза њих
оста ла велика количина горива и оста ле опреме коју су Четници узели себи
и да ље користили. Треба се питати зашто је толико гориво било ускладиштено у Јадру, а не у Сребреници, као и оста ла опрема која је па ла у ру ке
четницима.232
… У међувремену смо добили још једну пошиљку хране довољне за неколико дана. Једном смо добили и ванредну пошиљку дизел горива. Свега осталог није било довољно. Крајем ју на и почетком јула 1995. пробудио ме је ракетни напад. Чуо сам да је ракета па ла близу ба зе. Неколико секунди касније
па ла је још једна. Погледао сам на сат и видио даје било 03:20 сати. Касније
смо чули од дежурног официра да су ракете па ле 200 метара од ба зе.233

Дакле, ипак је вршена редовна логистичка подршка бата љона. Има ли
су хране и горива, били су опремљени наоружањем и довољним количинама муниције, санитетским материја лом, средствима за хигијену и другом личном и заједничком опремом за камповање. Све је то обезбеђива ло
нормално фунционисање и извршење мандата „очување мира“. Сведок Костер каже да је свега оста лог недостаја ло. Шта је то све оста ло? Наоружање
већих ка либара, артиљеријска оруђа и муниција, противоклопни системи
или нешто друго? Наравно да је недостаја ло средстава која би омогућила
ангажовање бата љона у мисији „наметање мира“. Али УНПРОФОР никада
није добио такав мандат.
Да закљу чимо. ГШ ВРС је, путем ОБ службе, располагао релевантним информацијама о злоупотреби хуманитарних и логистичких конвоја
УНПРОФОР-а за снабдевање А РБиХ муницијом укљу чујући и артиљеријску, експлозивима, ручним бомбама, противоклопним средствима, другом
војном опремом и погонским горивом, чиме су хуманитарне организације
и снаге УНПРОФОР-а изла зиле изван свога мандата и помага ле једну страну (муслиманску) у сукобу. На тај начин другој страни (српској) су отежава ли или онемогућава ли остваривање својих војних циљева, а противној
(муслиманској) помага ли. То је принудило ГШ ВРС да се строжије односи
према тим конвојима, на начин да се појача њихова контрола и спречи помоћ А РБиХ, и тако ојача безбедност сопствених јединица.

232
233

Сведок 21, дру га изјава од 26. 07. 1996, број Трибу на ла 01007275.
Костер, Изјава страна 6, број Трибу на ла 00916826.
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7.32 Након што је пуцњава преста ла, два преживјела су отпуза ла из гомиле
тијела до једног скровишта близу стратишта. Обојица су и да ље током цијеле ноћи чула пуцњаву, као и звук машина у мраку. Кад се разданило, обојица
су видјели машине за земљане радове које су товариле тијела на трактор.
Обојица су такође описа ли своје стратиште као шљунковито мјесто у подножју велике бране.234

Садржај овог параграфа је веома интересантан. Он открива намеру
војног експерта тужиоца, у чијој основи је подршка ставовима оптужнице.
Главни аспект те намере је планско и организовано извртање чињеница.
Просто је невероватно да два заробљеника која су преживела погубљење не
искористе ноћ и побегну са места погубљења. Наиме, није непознато, поготово не професионалним официрима, да ће борци пре побећи да би спасили живот неголи се борити. Човек мисли да је, у оружаном сукобу, бежање
најбољи начин да се спаси живот и у тим околностима понаша се више у
складу са инстинктом за самоодржање неголи у складу са ра зумом. О томе
је писао и Ерих Фром у свом капиталном делу „Човек за себе“. Према војном експерту Тужилаштва Хашког трибуна ла ова два сведока се понашају
као да имају намеру да сачекају дан да би све видели да би једнога дана
могли дати исказ њему, војном експерту, и тужиоцу Хашког трибуна ла. И
Батлеру, као професионалном војнику, ово мора бити јасно као и свакоме
другоме. Нема човека који не би побегао под окриљем ноћи са места погубљења које је неким чудом преживео. Ноћ је за бег много погоднија од дана.
Да ље, у параграфима 11.1. и 11.4. Иска за Батлер наводи четири секундарне масовне гробнице. Ако је њему веровати, онда неистину говори главни истражитељ тужилаштва, Ж. Р. Руез, који у свом сведочењу пред комисијом француског Парламента каже да има још неексхумираних двадесетак
масовних секундарних гробница. Очигледно је да је изоста ла координација између изјава војног експерта тужиоца и његовог главног истражитеља.
Неко од њих нетачно представља чињенице.235
Одлу чио сам да кренем према слободној територији, али нисам знао пут јер
ми је то подручје било непознато.
234
235

Р. Батлер, Исказ, параграф 7.32.
Ж. Р. Руез, Изјава, страна 5, број Трибу на ла 03074564.
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Након неког времена стигао сам у Крижевце, спа љено и напу штено муслиманско село.
Одлу чио сам крену ти у правцу села Сеферовићи, а одатле према селу Мотово, које сам познавао зато што сам тамо имао родбине.
Одлу чио сам да кренем у правцу села Незук зато што сам мислио да се оно
на ла зи на слободној територији.
Због овог лошег искуства и због тога што то подручје уопће нисам познавао,
веома сам се опрезно кретао.
Треба ло ми је шест дана да дођем до једне куће неда леко од Незу ка пред
којом сам спа зио неке људе одјевене попут Муслимана и коначно сам био
сигу ран да сам на муслиманској територији.236

Када пажљиво прочитамо ове делове изјаве овога сведока веома лако
можемо закљу чити да он углавном све измишља. У првој реченици каже да
то подручје уопште није познавао, а одмах у другој каже да је стигао у Крижевце, село за које зна чак и да је муслиманско. Није пропустио да нагласи
да је село не само муслиманско већ и да је спа љено. А онда каже да је одлучио да крене у правцу села Сеферовићи, а одатле према селу Мотово, после
тога у село Незук. У следећој реченици износи да, због лошег искуства са
једним Србином који га је повео некуда и због тога што то подручје уопште
није познавао, кретао се опрезно и на крају каже да је стигао до једне куће
у близини Незука и да је приметио људе обу чене попут Муслимана и тада
је схватио да је на муслиманској територији.
Три до четири пута тачно зна у која села иде и куда се креће, а два
пута, на почетку и пред крај каже да уопште не познаје тај терен и да му
је то знатно отежава ло бег ка слободној територији. Дакле овај сведок је
непоуздан и на његовој изјави се не може темељити никакав доказ. Одбрана је мора ла овога сведока унакрсним испитивањем довести у позицију да
призна да он није аутор највећег дела изјаве која му се приписује. Али то су,
између оста лих, подаци на основу којих је војни експерт Тужиоца, Ричард
Батлер, израдио свој Исказ о војним догађањима у Сребреници у релевантном периоду. Тужилац је добрим делом на Батлеровим закључцима градио
своју оптужницу.
На крају изјаве један од сведока каже да је, када су после ноћења у
шуми, и када су се пробудили и успоставили нову колону да наставе пробој пре заробљавања, поред пута са десне стране видео много лешева. По
његовој процени око 500 и да му није познато када су они погинули и на
који начин.
По мојој процјени било је око 15,000 му шкараца у колони. Прије пада Сребренице, у подручју Сребренице било је око 14,000 војника Армије БиХ. 237

Сведок дакле потврђује да су сви војноспособни мушкарци уједно били и припадници 28. дивизије. На основу ове изјаве може се за љу чити да
236
237

Кемал Мех медовић, Изјава од 13. и 14. 08. 1995, број Трибу на ла 00798668.
Мевлудин Орић, Изјава од 10, 11. и 12. 08. 1996, број Трибу на ла 00798690.
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су сви били и наоружани, иако знамо да нису. Наоружана је била 1/3 од
ових 10.000 до 15.000 који су кренули у пробој. Међутим ова изјава доводи
у сумњу и тврдњу да је само једна трећина од 10.000 до 15.000 војноспособних мушкараца, који су се пробија ли, била наоружана.
Три војна полицајца са ознакама „Војна полиција Српске Републике Босне и
Херцеговине“ и у свијетло плавим панциркама од УНПРОФОР-а ушла су у
наш аутобус. Кренули смо у правцу Братунца. Након тога више нисам видио
ни једног војника ЈНА – наставља исти сведок.

Сведок помиње ствари које није могао да види. Војници никако нису
могли имати такву ознаку на униформи. ВРС је променила на зив и тада се
управо зва ла Војска Републике Српске (ВРС), а не Војска Српске Републике БиХ. Сви војници ВРС у 1995. години су носили јединствене ознаке ВРС.
А што се тиче дела изјаве да након тога није видео ни једног војника ЈНА,
то пока зује да он није сам састављао своју изјаву. Да јесте он то не би изјавио јер му је сигурно познато да ЈНА као оружана сила 1995. године није
постоја ла, па није ни могао видети њене припаднике.
Вртило ми се у глави и након тога сам или заспао или изгубио свијест. Тада је могло бити око 21:00 сат. Кад сам се пробудио био је мрак и пада ла је
киша. Скинуо сам повез са очију и погледао около. Видио сам ровокопач и
булдожер са упа љеним свјетлима.
Ху рем и ја смо хода ли преко лешева. (Пошто је Ху рем имао сат он је рекао
да је 12.00 ноћу.) По мојој процјени могло их је бити око 1,200 на ливади.
Обишли смо иза велике ископане ру пе за коју сам претпоставио да ће бити
масовна гробница. Ру па је могла бити ду гачка око 10 метара. Треба ло нам је
доста времена да обиђемо око ру пе. Не могу процијенити ширину ру пе. Те
ноћи била је мјесечина и могао сам видјети да се ливада протеже на великој
површини.238

Овај сведок у изјави каже да је из Братунца био у конвоју са 6 аутобуса и 4 камиона. То користи тужилац као доказ о превозу заробљеника из
Братунца у зону 1.Злпбр. Ако се само ма ло пажљивије прочитају цитирани
делови његове изјаве настају разборите сумње у њену тачност. Прво каже
када се пробудио, а заспао је или се онесвестио око 21.00 часова, да је била
ноћ и пада ла киша. Ноћу када пада киша видљивост је веома ма ла и скоро
ништа се не види чак ни на неколико метара. Потом каже да је скинуо повез
са очију и видео ровокопач и булдожер са упа љеним светлима. То делује
посебно неубедљиво. У помрчини, и још док је пада ла киша, било би тешко
од светла препознати машине. Могао је видети упа љене фарове од машина, али тешко да би препознао ровокопач или булдожер. Затим каже да је
те ноћи била месечина и да је могао лепо видети и ра за знавати предмете и
лешеве. Када пада киша не може бити месечина, то је ваљда јасно. Затим
каже да му је треба ло много времена да обиђе рупу дугачку око 10 м. Ако
238
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је истина да је пада ла киша и да је била ноћ онда можда му и јесте треба ло
ма ло више времена, али ако је у питању било 10 метара у сваком слу чају не
више од неколико минута. И на крају, није могао ноћу у 12.00 часова, када је пада ла киша и видљивост била сведена на минимум, избројати 1.200
лешева. То ноћу не би било лако изводљиво, чак и да је била месечина. Вероватније је да је он тада био преокупиран мишљу како да то подручје што
пре напусти како би преживио, а не да посматра и цени колико има лешева.
На основу изјаве овог сведока Тужилац је изградио оптужницу за погубљене у Пилици. Сведок каже да је, када су га довели на стрељање, ту
видио око хиљаду (1.000) лешева који су пре њега стрељани, а да су после
њега довели још 5–6 група од по 150 људи које су такође стреља ли. Тако
произила зи да је у Пилици стрељано 1.000 пре њега плус 750 до 900 после
њега. То значи да је у Пилици укупно стрељано 1.750 до 1.900 људи, плус
још 300–400 које је видео на другој страни њиве, што укупно износи више
од 2.000. Тужилац у оптужници за Пилицу каже да је ту погубљено 500 у
дому култу ре у Пилици и многи од 1.200 који су били заточени у школи.
Према оптужници, остатак од „многих од 1.200“ који су били у школи у
Пилици, или огромна већина од ових 1.200, било је погубљено на оближњој Војној економији Брањево од стране 10. Диверзантског одреда (10.
ДОд). Ово је један пример како тужилац саставља оптужницу и на каквим
подацима је темељи.
У ноћи између 12. и 13. јула, српске снаге у Сребреници, у чијем су саставу
једна бригада специјалне полиције Министарства уну трашњих послова и
елементи Брату начке бригаде, почињу одвајати му шкарце од жена и дјеце
који су се привремено смјестили у творнице у том крају или на пољима под
ведрим небом. Сви му шкарци су притворени, углавном у једну кућу преко
пу та главног штаба снага Уједињених народа.239

Овај део из Изјаве главног истражитеља Руеза представља ноторну
нетачност. Ако се нешто слично догодило, то је било у Поточарима, а не у
Сребреници. Опште је прихваћено да, када су јединице ВРС ушле у Сребреницу, тамо нису затекли никога. Сви су се већ били повукли, неко у
пробој, а неко у Поточаре.
14. јула ују тро најприје је еваку исано прво мјесто заточења, складиште у којем је током ноћи хладним оружјем и ту пим предметима убијено педесетак
особа240

Излагање главног истражитеља Тужилаштва Хашког трибуна ла у супротности је са оним што каже Р. Батлер, војни експерт истог Тужилаштва.
Које место заточења је прво евакуисано? Према Батлеру евакуација је започела 13. јула.
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Конвој аутобуса са заробљеницима креће у правцу Зворника, скреће према Тузли, и на крају стиже у школу у Ораховцу који не смијемо бркати с
Ораховцем на Косову. Током дана конвоји са заробљеницима пристижу
један за дру гим. Смјештају их у гимнастичку са лу која је на крају пу на
заробљеника.241

Руез не износи о колико аутобуса се ради. Затим каже „конвоји током дана пристижу…“ Колико конвоја и са по колико аутобуса и камиона?
Оваквим паушалним формулацијама ствара се изманипулисан утисак да је
то била непрегледна колона аутобуса и камиона, који су цео дан пристизали
у Ораховац. Према Батлеру у Ораховац је 13. јула стигло 6. аутобуса са 296
заробљеника и највише два аутобуса испред школе „В. Караџић“ у Братунцу 14. јула. Одакле иду ови конвоји? Описи стручњака Трибунала врве од
непрецизности и нетачности. Суштинско питање је зашто тужилац, уместо
уопштених процена из друге руке, није довео ни једног возача аутобуса или
камиона да непосредно посведочи колико је било аутобуса и камиона и колико људи је могло стати у та возила.
У исто вријеме другим конвојима евакуишу се заробљеници из Братунца.
Конвоји пролазе Зворник, скрећу лијево и одвозе заробљенике у школу у
Петковцима. Сценарио је исти: током дана школа бива напуњена заробљеницима. Ова школа има два спрата и нема гимнастичку салу. Све учионице
су пуне. Заробљеници су изложени најгорем злостављању.242

И овај први конвој је из Братунца као сви остали јер је заробљавање
припадника 28. дивизије извршено на територији општине Братунац и тамо
су била места привремених заточења. Међутим, манипулативним представљањем података ствара се слика да су конвоји долазили из разних места и
праваца и да им није било краја. Ни броја им се не зна. Стручњаци Тужилаштва користе термин „другим конвојима,“ у множини, као да је било више
конвоја и на хиљаде заробљеника који су превезени у Петковце. Батлер у
свом Исказу каже да је у Петковце превезено 6 аутобуса и неколико камиона
из Братунца и један камион са 100 заробљеника из Н. Касабе. На основу којих података је Батлер састављао Исказ? Логично би било да га је саставио
на основу налаза истражитеља Тужилаштва и изјава сведока. Али види се да
није, јер се подаци истражитеља и војног експерта исте установе – не слажу.
Ако је тако, на основу којих података је тужилац саставио оптужницу и чије
податке је као чињенице у њу уградио?
Истог тог дана (14. јула, примедба аутора), аутобус у којем се на ла зило 150
особа скренуо је према долини Церске гдје те особе одмах бивају погубљене и падају низ руб цесте. Један ровокопач захвата земљу с оближњег бре-
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жуљка и засипа тијела ових особа. Тијела из ове гробнице су ексху мирана.
Пронађено је 150 лешева с везаним ру кама, а некима су биле везане и ноге.243

Ово тврди Ж. Р. Руез. Међутим, Р. Батлер каже да је то било 13. јула
и да се радило о стотинама из колоне која се пробијала. Шта је ту у противуречним изјавама најистакнутијих стручњака Тужилаштва тачно, ако је ишта
уопште тачно? Оба, и вештак и главни истражитељ, говоре неодређено, посебно када се ради о броју камиона, аутобуса и конвоја као и броју заробљених и погубљених припадника 28. дивизије А РБиХ. Како је онда тужилац
дошао до бројке од „више од 7.000“? Које податке је он користио и од кога
их је добио, ако му главни истражитељ и војни вештак податке износе у
имагинарним бројевима или неодређено у стилу „на стотине“, „више од“,
„неколико стотина“, „на хиљаде“, „више од хиљаду“ и слично?
У садашњем тренутку за ексхумацију остаје још двадесетак секундарних
масовних гробница. Прецизно знамо положај свих тих масовних гробница,
а за сваку од њих проведена је провјера садржаја. Наиме, у свакој од ових
гробница пронађени су посмртни остаци више особа, од 80 до 180 тијела.
Ради се вјероватно о више од 4.000 особа које ћемо моћи рећи да су хладнокрвно погубљене у том организованом и систематском процесу.244

Овај део изјаве истражитеља је специфичнан и значајан с обзиром
на одговоран положај извора као главног истражитеља Тужилаштва. Он види шта има и под земљом, иако ништа није откопавао. Њему нису потребне ексхумације гробница да би прецизно утврдио колико се тела налази у
свакој од њих. Чак зна и да су убијени „хладнокрвно“. Не наводи се никакав основ за претпоставку („вероватно“) да је у тим прописно неиспитаним
гробницама укопано више од 4.000 особа.
С друге стране, неке особе су погинуле у борбама, а неке извршиле самоубиство. Једина бројка која се може користити је број особа које су ухапшене, притворене, премјештене и погубљене. Та бројка ће након извршених
ексхумација вјероватно нарасти на између 4.000 и 5.000 особа.245

Задњи део коментара у потпуности важи, али истовремено у целини ово је класичан пример како се манипулише информацијама. Као и у
претходној процени, намеће се закљу чак да је број наводно погубљених
претходно одређен и да су истраживања а приори усмерена на дока зивање
те цифре, а не на дока зивање или утврђивање стварног број жртава Муслимана из енклаве Сребреница и њихове структу ре по начину како је смрт наступила. Зашто се не постављају права питања: ко је погинуо у борбама за
Сребреницу и током пробоја, ко у међусобним окршајима, ко се сам убио,
а ко је погубљен? Зашто се главни истражитељ Тужилаштва у својој анаIbid. страна 3.
Ibid., страна 5.
245
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лизи не бави тим питањима која су кључна за расветљавање сребреничког
питања? Те жртве мора да су велике јер се пробој вршио у ситуацији која је
била врло неповољна у обавештајном и тактичком смислу. До сада изнети
подаци упућују на закљу чак да је мора ло бити мноштво погинулих бораца
28. дивизије током пробоја. Зашто се та стварност скоро уопште не одражава у дока зној грађи коју користи Тужилаштво и минима лизује у ана лизама
његових вештака?
Ипак, стално остаје знак питања: никада нисмо дошли до свједочења неке од
те дјеце. У то вријеме босанска влада је саслу ша ла велики број људи који су
стигли у Тузлу, и било је зачуђујуће да се није наишло на таква свједочења.
Нажа лост, прошле године, тијела дјеце млађе од петнаест година пронађена
су у масовној гробници у Глогови. Вјероватно је да је неки официр безбједности, видјевши шта се догађа, измијенио наредбу и рекао: „Ти људи су свједоци. Не можемо си дозволити да иза себе оставимо свједоке“. Пронађен је
извјестан број тијела са метком у кичми.246

Ово је још један пример како се у прикупљању дока зне грађе – која
се касније претаче у оптужнице и дугогодишње пресуде, да не говоримо о
правним ква лификацијама најозбиљније природе – у Хашком трибуна лу
олако барата више или мање креативним претпоставкама, на рачун професионално утврђених чињеница.
Постоја ла је разлика у посту пању према заробљеницима зависно од тога да
ли су носили униформу и оружје: смрт је била спорија за оне који су носили
униформу и оружје.
Зато се, прије предаје, већина му шкараца отарасила оружја. Према неким
свједочењима која се не могу провјерити, ако је неко ухваћен с оружјем, био
је приморан да сам себи ископа раку, што није био слу чај с онима који су се
преда ли без оружја. Али, питање положаја цивила и војника са судског становишта није битно.247

Општи став је да су сви заробљеници стрељани. Како у процесу стрељања за неке смрт може бити спорија? Спора смрт је обично везана за мучење, торту ру, изгладњивање, ту чу тупим предметима и сл. Стрељање по
дефиницији није спора смрт. А шта су сведочења која се не могу проверити
и чему би у судском поступку могла да послуже? Важе ли она у Хашком
трибуна лу?
Не, не постоје информације о претходном планирању масакра. Уствари, заузимање енклаве није било планирано. Датум који се односи на план офанзиве је 5. јули. Дио који се односи на противва зду шну одбрану те операције
датира од 6. или 7. јула, ту можемо прецизирати датум. Али, одлу ка о заузимању енклаве је донијета тек 9. јула, у тренутку када је генерал Младић
схватио да неће бити организована одбрана енклаве. Првобитни циљ био је
да се границе енклаве сведу на границе града Сребренице и да се град пре246
247
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твори у огромни избјеглички логор под отвореним небом, како би се Уједињени народи примора ли да изврше евакуацију ове зоне.248

Како је онда судско Веће у неким предметима ипак прихватило тужиочев навод да је постојао план за геноцид? Ако главни истражитељ тужилаштва није успео пронаћи такав план, на основу каквих чињеница и информација је тужилац извео закљу чак да јесте постојао план злочина? Што
се тиче одбране енклаве, према одредбама војне доктрине које су се и они
генерално придржава ли, мора ли су бранити положаје где су се на ла зили
све док им претпостављени старешина не одобри да се повуку на резервне
положаје. То убедљиво сугерише да су јединице 28. дивизије напустиле положаје уз знање и одобрење својих претпостављених. Одсуство командната дивизије током борби за Сребреницу то тумачење посредно потврђује.
Ко му је одобрио да не командује дивизијом и да са растојања, из Тузле,
мирно посматра шта се дешава? На 13. страни Изјаве истражитеља Хашког
трибуна ла и њему је чудно што командант дивизије није био на свом командном месту. Руез ипак не пружа одговор на питање како тумачи одлуку
босанске владе да пову че Орића и његове најбоље људе пре пада енклаве.
Инсистирање на овом одговору истражитељ Руез тумачи теоријом завере.
Али знатан део његових нагађања, ако се пажљиво ана лизирају, спада у теорију завере.
Зашто комадант 28. дивизије није одговарао својим претпостављеним или војним судовима своје армије због тога што је напустио јединицу,
што се сматра најтежим кривичним делом за једног команданта за које се у
војној пракси мора одговарати? Пошто није позван на одговорност могуће
је разборито закљу чити да се то догодило са одобрењем предпостављене
команде.
Руез наставља:
Да, изложићу вам неке од њих. 17. јула 1995. направљен је снимак војне економије Брањево гдје се виде тијела погубљених особа како леже на стратишту. Поље на којем су извршена погубљења протеже се у овом смјеру, овдје
се види ровокопач који је већ поку пио тијела и ставио их у заједничку раку.
Читав овај дио још је прекривен лешевима. 21. септембра ископавање тијела
из масовне гробнице на војној економији Брањево је завршено, а 27. септембра је започела операција премјештања тијела с војне економије Брањево у
нову гробницу, а овдје видимо и једну грађевинску машину паркирану у
кру гу војне економије.249

Према Батлеровом Иска зу (параграф 19.) погубљења на војној економији Брањево су извршена 16. јула у непознатом броју. Истражитељ је претходно рекао, и овде понавља, да су грађевинске машине одмах закопава ле
стрељане. Како је онда могуће да се 17. јула на снимку виде тела погубље248
249
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них? Ово је још један пример неслагања кључних вештака Тужилаштва по
најбитнијим питањима.
Не посједујемо снимке који пока зују неко погубљење које је у току, ако на то
мислите. Ради се о снимцима направљеним прије и након масакра.250

На питање, зашто нема снимака из ва зду ха погубљења у реалном времену, нема сувислог одговора. Снимци пре и после догађаја могли би евентуално да допуне слику, али без радње која представља срж инкриминисаног дела они су од другостепеног значаја. Без главних визуелних дока за,
они губе не само на поузданости него и на значају.
Да би се утврдио број жртава Сребренице мора се ући у траг неста лим особама и преживјелим члановима њихових породица и извршити пребројавање и идентификовање тијела ексху мираних из гробница пронађених у
Сребреници и њеној околини. Тај процес се не може поредити са утврђивањем смртних слу чајева узрокованих болешћу, старошћу и насилним пу тем
у вријеме мира.251

Из овога следи да процес прона лажења и ексхумирања жртава још
није довршен. На основу чега онда тужилац наводи да је ВРС погубила
више од 7.000 мушкараца и дечака? Није ли и ово доказ да се закључци о
броју муслиманских жртава Сребренице изводе унапред, па се дока зни материјал затим филтрира и обликује да би се тим закључцима дао привид
утемељености?
Све у свему, централни систем Федерације БиХ садржи сасвим оскудну евиденцију о лицима која су преминула на подручју Сребренице у периоду од
јула до децембра 1995. Том систему су пријављена само 182 смртна слу чаја
везана за збивања у Сребреници, на територији десет општина, у периоду од
јула до децембра 1995. године. 252

Запажамо да је до 2004. године пријављено и уписано у књиге умрлих
са подручја Сребренице у 10 општина само 182 особе. Зашто нису уписани
у књиге умрлих сви или највећи део „више од 7.000“ мушкараца и дечака
за које тужилац тврди да су погубљени? До 2004. године то је било могуће урадити или прона лажењем тела и њиховом идентификацијом, или на
основу одлуке надлежног суда (у Ф БиХ то је окружни суд у Тузли) а на
захтев породице како би могла да оствари одговарајућа права на основу погибије или убиства њиховог члана. Скоро девет година је доста дуг период
и довољан да се обави највећи део овог посла чак и да се ради о знатним
људским губицима.
Теоретски говорећи, имена преживјелих би се могла пронаћи у изворима које је др Радовановић поменула у одјељку 2.1. свог извјештаја, тј. у системима
евиденције о интерно расељеним лицима и избјеглицама у бившој Ју гослаIbid., страна 11.
Ibid., страна 3.
252
Ibid., страна 4.
250
251
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вији, у виталним статистичким системима, пописима становништва извршеним након 1995. у земљама које су прима ле избјеглице (Србија, Хрватска,
западноевропске и дру ге земље, САД, Канада, Аустра лија, итд.), као и у неколико дру гих извора. Међу тим, тако обимна претраживања су практично
неизводљива због људских, финансијских и временских ресурса који би за
то били потребни. Из тог разлога се мора дру гачије присту пити проблему
утврђивања броја жртава Сребренице, што важи и за многе дру ге су кобе који се сада воде у свијету.253

Наведени изговори су у највећој мери неубедљиви и непримерени.
Недока зивост претпостављеног броја жртава неможе се надокнадити тако
што ће се списак неста лих лица једноставно прогласити списком стрељаних. Нити је могуће позивати се на ограничавајуће дејство материјалних и
временских фактора на прикупљање дока за а при том без обзира на наведену околност изводити најекстремније закључке које дока зи не подржавају.
Овде се ради о најозбиљнијим оптужбама које обу хватају и тачку везану за
геноцид. Сходно томе, или истраживање мора бити извршено на прописан
начин који би дао потпуне и тачне податке или се изведени закључци морају ограничити обимом расположивих, а не пожељних или хипотетичких,
дока за.
За процјену броја жртава збивања у Сребреници негдје током јула 1995, тренутно постоји неколико извора који се односе на жртве тих инцидената, међу којима су најважнији сљедећи:
– спискови неста лих лица које су саставили МКЦК и ПХР,
– списак захтјева за прона лажење неста лих лица који је саставио ICMP (тај
списак је исти као и списак МКЦК-а), на којем су наведени ДНК подаци о
неста лим особама и њиховим сродницима,
– спискови лица која су идентификована и која су локални судови у Босни,
посебно суд у Тузли, прогласили мртвим,
– спискови ексху мираних тијела који се могу добити од државних комисија
за прона лажење неста лих лица (ФБиХ и РС),
– евиденција о војним лицима (Армија БиХ) убијеним током су коба,
– доку ментација коју је прику пила Државна комисија БиХ за прику пљање
чињеница о ратним злочинима почињеним током су коба 1992–1995. 7, (тј.
„Босанска књига мртвих“)254

Овде би се могло поставити неколико суштинских питања. Прво, како
је могуће на списковима неста лих особа навести податке о њиховом ДНК?
ДНК податке сродника могуће је обезбедити. Али како је могуће поседо253
254
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вати ДНК податке неста лих особа док се оне не пронађу, не узме узорак и
ана лизом одреди њихов ДНК? Друго, како је могуће саставити спискове
ексхумираних особа када идентификација није извршена, пре него што се
са знају њихови лични подаци? И у овом сегменту неодољиво се намеће закљу чак да је тужилаштво претходно дефиниса ло број погубљених (више
од 7.000) који сада, на било који начин, само треба судски потврдити.
Опште говорећи, међу тим, списак Тужилаштва из 2000. године треба сматрати списком лица која су неста ла у Сребреници и њеној околини у периоду од јула до децембра 1995. године.255

То је могуће, али онда тужилаштво не може да конципира оптужницу
на ба зи априорних тврдњи да су то погубљена лица. Све док се на поуздан
начин не утврди судбина неста лих лица она не могу бити проглашена погубљенима, а и да буду проглашена жртвама, како тужилаштво тврди, мора
се разграничити које су жртве легитимни војни губици, а које су последица
ратног злочина одн. стрељане без претходног суђења.
На страни 8. исти вештак Тужилаштва наводи верзију списка МКЦК
из 2004. године. Али чуди чињеница да не наводи да се тај списак односи
на списак лица из целе БиХ а не само из Сребренице. Зар се не подра зумева
његова обавеза да помогне судском Већу да боље схвати природу података
који му се нуде?
Почетком јула 1995. године у Сребреници је било 40.000 становника. Затим је неколико хиљада било заробљено. До сада је ексхумирано око
5.000. Највећи број посмртних остатака пронађен је на местима заседа колони која се пробија ла (Побуђска Каменица), а известан број тих остатака
пронађен је и у масовним гробницама (Лажета, Ражишта-Церска Долина,
Козлук, Брањево -Пилица).256
Тужилац тврди да су ексхумацијама масовних примарних и секундарних гробница пронађена тела више од 7.000 мушкараца који су, како он
тврди, погубљени. Међутим, из овога извештаја Агенције за документацију и информације из Тузле види се да је највећи број посмртних остатака
пронађен на местима заседа колони која се пробија ла или на местима где
су вођене три најжешће битке током пробоја 28. дивизије (Побуђска Каменица, Удрч, Козлук), што ука зује на то да је највећи број ексхумираних
вероватно погинуо током пробоја. Ако је тако, то су легитимне жртве које
се са правног аспекта не могу третирати исто као противзаконито погубљена лица. У овом документу значајна је и тврдња да је само „известан број“
посмртних остатака пронађен у масовним гробницама (Лажета, Церска
долина, Козлук, Брањево, итд.). Коришћење формулације „известан број“
сугерише да се вероватно не ради о већини посмртних података. У сваком
слу чају, прецизност у изражавању вештака била би информативнија и у великој мери би допринела бољем сагледавању чињеничног стања.
255
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2. Било би тешко осмислити одговарајући статистички преглед или попис
становништва на подручју Сребренице чији би циљ био да се саставе спискови неста лих лица и преживјелих, а за то би била потребна огромна средства и много времена. То би да ло ма ло релевантних резултата, ако би их
уопште и било.257

Ова констатација врло је спорна. До 2004. године већина Муслимана
се вратила у своје домове на подручју Сребренице. Зашто би било тешко
пописати становништво, а надасве одакле сумња у релевантност резултата? Попис је по закону треба ло извршити 2001. године јер је последњи
био 1991. године. Није извршен због обструкција владе из Сарајева и тек
2014. године, после бројних одлагања и контроверзи, приступило се том
послу. Међутим, суштинско питање остаје, насупрот тези вештака Хашког
тужилаштва: зашто званични попис становништва и попис умрлих не би
представља ло релевантне податке? На основу чега се сматра да је списак
неста лих особа, који води једна невладина организација (ПХР-лекари без
граница), релевантнији од званичног пописа становништва на државном
нивоу који би се спровео по прописаној процеду ри?
Претпоставља се да је у граду Сребреници било око 40.000 људи прије његовог пада, али тачан број становништва и његова структу ра нису познати.258

Тачан број становништва је познат. Наиме, ако је то претпоставка она
је мора ла бити на нечему заснована, на неким подацима, али на којима?
Рецимо на подацима МКЦК, Холандског бата љона, УНХЦР, специјалног
известиоца ГС УН или специјалног известиоца за људска права. То су све
институције на које се овај вештак позива у извештају од 25. 08. 2004, број
0360-1034-0360-1060 и за које тврди да су релевантни и да нема бољих података од њихових. Вештак је вероватно у праву када каже да је непосредно пред операцију ВРС у Сребреници живело око 40.000 људи јер то је
број који се добија сабирањем горње границе жена, деце и стараца који су
евакуисани из Поточара (25.000) и горње границе броја мушкараца који
су формира ли колону која се пробија ла ка Тузли (15.000). Готово да је искљу чено да је у Сребреници могло бити више становника. Ако се прихвате
неизбежне непрецизности, могуће је генерално утврдити и њихову структу ру. Например, ако од укупног броја становника одузмемо број жена, деце
и стараца добићемо број војноспособних мушкараца (16–64 године). За потребе ана лизе броја неста лих или погинулих или погубљених то је сасвим
довољан податак.
5. Реконструкција, позадина, посљедице и ана лиза пада безбједносне зонe.
257
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Извјештај НИОД-а из априла 2002. о Сребреници, а који је довео до оставке
холандског премијера, неколико пу та се позива на процјену Тужилаштва,
углавном је подржавајући.
Међу тим, у извјештају се наводи да није убијена ниједна од око 7.500 особа наведених да су неста ле јер је „отприлике 1.500 људи умрло на пу ту за
Тузлу, било од паљбе, у борби, од мина, самоубиством или од глади.“ То је
засновано на процјени ВРС-а о 6.000 ратних затвореника.259

Пошто је Извештај НИОД-а ба зиран на Дебрифингу, а Дебрифинг
је спровео НИОД уз помоћ независних стручњака, зашто вештак Тужилаштва испољава неверицу према конкретним подацима, мада на почетку
сам каже да је извештај углавном „подржавајући“ са становишта оптужбе?
Није ли вештак Тужилаштва пробирљив у избору „подржавајућег“ материја ла из НИОД-овог Извештаја холандском парламенту, па користи оно што
његовим послодавцима иде у прилог а дисква лификује све што се не уклапа у виђење Тужилаштва, као што су подаци да свих 7.500 неста лих није
нужно убијено а да је око 1.500 легитимно погинуло у борбеним дејствима?
У извјештају НИОД-а се закљу чује да „Из тих разлога, није могуће сасвим
сигурно рећи колико је му шкараца погубљено након пада Сребренице, а колико је особа неста ло док су ишли ка Тузли. Вјероватно је да никада нећемо
знати“.260

Упркос томе што НИОД констатује да није могуће сасвим сигурно
утврдити број погубљених после пада Сребренице, нити број неста лих током пробоја ка Тузли, вештак Тужилаштва се не устеже од прављења претпоставки. Сврха вештака је да помогне већу изношењем што прецизнијих
података и навођењем њихових извора; пуким претпоставкама може да се
бави свако. Како веће у пресуди може доносити кредибилне закључке ако
је током извођења дока за ова врста стручне помоћи изоста ла? Применом
методе „Праћење кретања живих Муслимана Сребренице“ на почетку ове
књиге и ана лизом извршеном у расправи „Сребреница – геноцид над истином“ пока зано је да тужилац заправо не располаже тачним подацима о броју погубљених војноспособних мушкараца Сребренице. Наведени цитати
из овога Извештаја вештака Тужилаштва потврђују резултате тих ана лиза.
Многи лешеви су закопани у масовне гробнице, које су често убрзо након тога раскопаване, док су оста ли остављени у шу ми. Укупни број жртава није
познат. Ископавања која је извршио Међу народни суд су до сада (до 2003.године) открила око 1.900 тијела, од којих је само неколико идентификовано.261

Природно се поставља питање: ако је 7–8 година након рата ископавање масовних гробница које је обавио Међународни трибунал за бившу Југославију открио око 1.900 тела, од којих је само неколико идентификовано, на
Ibid., страна 9.
Ibid., страна 9.
261
Ibid., страна 2.
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260

150

Ратко П. Шкрбић: СРЕБРЕНИЧКА ПОДВАЛА

основу чега тужилац у оптужницама наводи да су припадници ВРС и/или
МУП-а РС масовно погубили више од 7.000 муслиманских мушкараца?
МКЦК је започео регистровање убрзо након пада (у јулу 1995), првенствено
ради регистровања особа за које се вјерова ло да су заточене. У то вријеме,
сјећања људи који су побјегли из Сребренице су била још увијек свјежа. С
дру ге стране, ти људи су били под великим стресом и патили су од емоционалне и физичке изну рености и обично нису посједова ли лична или дру га
доку мента која би дава ла тачне податке о неста лим особама. Због хаотичне
ситуације, неки људи за које је речено да су неста ли касније су пронађени
живи, али МКЦК уклања такве слу чајеве са списка неста лих особа. ПХР је
своју регистрацију започео нешто касније, у јулу 1996. Она укљу чује нека
веома детаљна питања о неста лим особама, као што су специфичне физичке
карактеристике и одјећа, на која је онима који су дава ли информације било
често емотивно тешко да одговарају. У исто вријеме, даваоци информација
су често били спремнији за разговор и многи од њих су пружили на увид
лична доку мента за неста ле особе.262 (стр. 3–4)

Овај сегмент веома упечатљиво ука зује на то да се вештак Тужилаштва бави више производњом него истраживањем података како би подржао оптужницу по сваку цену, при том не водећи рачуна о томе да би
судско веће могао довести у заблуду. Да ли је могуће да су, непосредно
након нестанка, блиски рођаци који су дава ли податке о неста лим члановима својих породица били под великим стресом и нису има ли лична документа неста лих особа, а да су само годину дана касније ти исти рођаци
има ли релативно прецизне податке, укљу чујући лична документа, када су
попуњава ли формулар ПХР? Релевантно подпитање гласи, одакле су се та
документа од једном створила када тужилац на основу изјава сведока у оптужницама тврди да су од заробљених Муслимана одузета сва лична документа и затим спа љена или на други начин уништена?263
Овај докуменат је један од најважнијих међу дока зним предметима
Тужилаштва и на најбољи начин демантује тврдње тужиоца да је у Сребреници у јулу и августу 1995, године погубљено више од 7.000 војноспособних муслиманских мушкараца од стране ВРС и/или јединица специјалне
полиције МУП-а Републике Српске. У овом ауторитативном документу са
потписом Председавајућег Федералне комисије, Амора Машевића, садржани су подаци о ексхумацијама и идентификацијама жртава Сребренице у
периоду од 1996. године, када је почело истраживање масовних примарних
и секундарних гробница, до краја јула 2007. године, што обу хвата период
од 11 година након пада Сребренице. Подаци се, како се у документу каже, односе на 4.415 идентификованих жртава. За неидентификоване као и
за идентификоване жртве каже се да недостају подаци о полу, старости и
узроку смрти.
Ibid., стране 3-4.
Федерална комисија за неста ле особе БиХ: Број ексху ми раних и идентификованих из Сребренице, број Трибу на ла 06129396.
262

263
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Ако 2007. године није било поузданих података о узроку смрти, на
основу чега је тужилац саставио оптужницу о више од 7.000 погубљених
мушкараца, а при томе из овог документа видимо да је чак и број ексхумираних и идентификованих жртава у целини био знатно мањи од цифре
жртава на коју се позива Тужилаштво Хашког трибуна ла? Чак и да нема
пресека неидентификованих жртава по категоријама, овај званичан допис
Трибуна лу и главној тужитељици Карли дел Понте треба ло је да садржи
бар податак о броју тих „неидентификованих жртава“. Или цифра од 4.415
садржи и једне и друге, и идентификоване и неиндентификоване жртве?
Осим тога, на ову тему, у контексту извештаја који претендује на
стручност, термин „жртва“ није погодан. У овој ситуацији су измешане две
врло различите категорије људских губитака: погинули у борбеним дејствима и жртве погубљења. Нити се међу њима прави разлика нити се алудира на потребу да се прибаве подаци о околностима и времену смрти.
Амор Машовић, председавајући Федералне Комисије за неста ла лица, вероватно је имао разлог да нагласи да су достављени подаци „поверљиве природе“ и да их не би треба ло уступати другим институцијама осим
за потребе суђења. Поставља се једноставно питање: по Машовићу, од кога
би те податке, или пре чињеницу да установа задужена за прикупљање дока зне грађе признаје да ни после дванаест година најрелевантијим подацима не располаже, треба ло заштитити?
Да ље, сведок Тужилаштва Џозеф Кингори наводи:
… Убиједили смо га (Османа Суљића, потпредседника општине Сребреница
дана 10. 07. 1995, напомена аутора) да је ради наше безбједности неопходно
да одемо, а он нам је онда рекао да треба да обавијестимо свијет о чињеници
да се против њих користи хемијско оружје. Све се ово догађа ло у емоционалној атмосфери и нисмо зна ли одакле је добио ове информације и нисмо
били у стању да их потврдимо.’’ Индикативно је да, поред Османа Суљића
који се на ла зи у врху политичке власти у Сребреници, још само Омановић
Ћамила, функционер у Армији БиХ, значи обоје личности са кредибилитетом код муслимана, оптужује ВРС да је против становништва Сребренице
користила недозвољена, хемијска средства и то у току 11/12. 07. 1995. године
у кру гу ба зе УН у Поточарима! Свједок Омановић Ћамила дословно је изјавила: „Оста ли смо још једну ноћ. Та ноћ је била ужасна. Пустили су отровне
плинове, могла сам их осјетити у зраку, а људи који се ра зу мију у отрове рекли су да је то отров. Покрили смо лице плахтама. Људи су почели кашљати,
кихати и повраћати. Изгледа ло је као да плин дола зи са улице“.264

Довољно је рећи да од припадника Холандског бата љона нико није
навео присуство неуобичајеног смрада на основу чега би се могло наслутити да се употребљавају плинове или отрови.
У параграфу 20. оптужнице у предмету Толимир тужилац каже да је
у Поточарима издвојено више од 1.000 војноспособних мушкараца и транспортовано у Братунац, где су током 14. и 15. јула били привремено заточе264

Џ. Кингори, Изјава, број Трибу на ла 00700875.
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ни у зградама и возилима. У параграфу 42. исте оптужнице каже да су дана
10. и 11. јула хиљаде босанских Муслимана из енклаве, међу којима су били
жене, деца и неколико мушкараца побегли у ба зу УН у Поточарима, где су
затражили заштиту Низоземског бата љона…
Ово је још један пример аљакавости и непрофесионалности у састављању оптужница Хашког трибуна ла. Шта је од овога тачно? Није логично
да се од неколико мушкараца који су били међу женама, децом и старцима
може издвојити више од 1.000 војноспособних мушкараца и транспортовати у Братунац.
Сведок тужилаштва Са лиховић Бећир у својој изјави каже да је видео 300
погинулих у колони која се пробија ла, да су одведени у Н. Касабу, да их је ту
било више стотина, да су са 5 аутобуса одвезени у Брату нац, потом су превезени у школу у Пилици и ту били 2 (две) ноћи и један дан.265

Изјава му се не слаже са другом изјавом, коју је, такође, дао у својству
сведока Тужилаштва.266 У другој изјави није био у куку рузу, како је изјавио
у првој, већ у некој шуми, па под мостом, па у старој олупини од камиона,
а пре тога крио се под откосом сена и тако редом.
Пошто се већина побијених му шкараца званично води као неста ли, њихове
жене нису у могућности да се поново удају и рађају још деце.267.

Да ли је ово имплицитан позив Тужилаштва на рекласификацију неста лих лица, без специфичних дока за о њиховој правој судбини и под плаштом тежње да се створе услови за преудају њихових супруга, само да би
се прика за ло што више „убијених“? Ако јесте, сугестија Тужилаштва није
допринос расветљавању догађаја у Сребреници већ представља очигледан
пример сукоба интереса. Познато је да је циљ оптужбе да се свим расположивим средствима број убијених што више увећа.

Са ли ховић Бећир, Изјава, дока зни предмет D511.
Ibid., Изјава, дока зни предмет D512.
267
Ту жи лац, „Чињенични основ у предмету Поповић и оста ли“, параграф 120.
265

266
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„ДОГАЂАЈИ У И ОКО СРЕБРЕНИЦЕ
ОД 10. ДО 19. ЈУЛА 1995.“268 (Бр. Трибунала 04220277)

7.1. Увод
Као привремено радно тело Владе Републике Српске (Влада РС) Комисија за истраживање догађаја у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995
(у да љем тексту Комисија) обра зована је одлуком Владе РС на њеној 52.
сједници, од 15.12.2003 (у да љем тексту Одлука, документ А/1).
– Циљ је утврђивање пуне истине о догађајима у и око Сребренице.
– Сврха је: остваривање мира и стварање повjерења у целој БиХ.
– Мандат комисије: 6 месеци од дана конститу исања (до 12.07.2004. год, напомена аутора).
– Доставља мjесечне извештаје Влади РС а завршни три дана пре истека
мандата.
– Конститу тивна сједница Комисије одржана је 12. 01. 2004. Понуђен је нацрт Пословника (А/3) и постигну та сагласност око доношења Плана рада
(А/4) и дру гих оперативних аката који су убрзо усвојени.
– Мотив за формирање Комисије је обавеза РС да одговори на захтев Дома
за људска права БиХ. Одлу ка Дома односи се на 49 пријава које су поднели
најближи рођаци лица неста лих у догађајима у и око Сребренице269.

Обавеза никада не може бити мотив. Обавеза је нужда, морање, задатак, наредба као што ћемо у наредном ставу видети, а не мотив. Мотив је
унутрашње стање које човека тера да нешто уради.
– Дом за људска права је наредио РС да „по хитном поступку“ објави све информације које посједује, „а које се односе на судбину и мјеста гдје се на ла зе
неста ли…“, открије „све информације… које се односе на локације поједи268
Извјештај Комисије Владе РС, „Догађаји у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995.
године, број Трибу на ла 04220277.
269
Овај и оста ли цитати који ће бити истицани су из предњег доку мента.
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начних, масовних, примарних и секундарних гробница жртава догађаја у
Сребреници које нису раније објелодањене“ и, поред оста лог, „спроведе потпу ну, сврсисходну, темељну и детаљну истрагу о догадајима који су довели
до утврђених кршења људских права, како би… чланови породица и јавност
са зна ли за улогу РС у масакру у Сребреници јула 1995, за њене касније поку шаје да прикрије ове чињенице, те за судбину и мјесто гдје се на ла зе лица
неста ла у Сребреници ујулу 1995.»
– Педи Ешдаун у писму предсједнику РС Драгану Чавићу и премијеру РС
Драгану Микеревићу од 25. 12. 2003. истакао је „важност рада Комисије“,
подржао ставове Дома за људска права и чињеницу да се Комисија мора руководити „довољним фондовима, потпу ним присту пом свим релевантним
доку ментима“ и свједоцима.
– Ру ководећи се Оперативним планом, Комисија је са активностима почела
фебруара 2004.

Дакле мандат Комисије траје до 12.07.2004. године. Дом за људска
права наредио је Републици Српској (РС) да Комисију формира. Ко може
наредити РС? Има ли Дом таква овлашћења и надлежности да нареди једном од ентитета Босне и Херцеговине? Дом је наредио РС да за шест месеци открије све информације које се односе на масовне гробнице, што нису
могли урадити Влада из Сарајева и Међународни кривични суд за бившу
Југославију (МКСЈ) за девет претходних година. Какав чаробни штап има
Комисија Владе РС да то, што није могао урадити МКСЈ за девет година,
обави за шест месеци и да у том периоду открије догађаје који су довели до
„утврђених кршења људских права»? Дакле, видимо да су кршења људских
права већ утврђена и само их треба „темељитом истрагом“ потврдити, како
би се са зна ла, одн. потврдила, улога РС у масакру у Сребреници. И у овом
слу чају јасно је да је масакр већ дефинисан и утврђен унапред и да га само
треба службено потврдити откривањем улоге РС у њему.
Одлу ка Дома за људска права од 03. 03. 2003. преузела је и неке веома важне
компоненте (историјски контекст и саме чињенице које се односе на догађаје
у и око Сребренице) садржане у првостепеној пресуди Хашког трибу на ла,
Тужи лац против Радислава Крстића (А/8), од 02. 08. 2001.

Ако није завршено истраживање, а није, јер је наводно због тога Комисија и формирана и Дом за људска права БиХ је преузео неке чињенице
из првостепене пресуде Крстићу, на основу чега се онда Крстићу судило?
А Комисија се руководила том Одлуком Дома и, како ћемо касније видети, једноставно је преписа ла текст преузет из пресуде Крстићу. На самом
почетку видимо да је Комисији наметнуто коришћење већ постојећих материја ла и „чињеница“ утврђених на суђењу генера лу Крстићу. Ту има перверзне логике. Комисија је тако радила јер је била ускраћена и за време и
ресурсе који би омогућили темељито и свеобу хватно истраживање.

156

Ратко П. Шкрбић: СРЕБРЕНИЧКА ПОДВАЛА

Најважнија питања о којима је Комисија треба ло да прику пи одговарајућу чињеничну грађу јесу: испитати наведене злочине, коликог су обима, ко
их је наредио и извршио. Између оста лог, потребне информације треба ло
је прику пити о ра зним питањима везаним за наведене догађаје: заузимање
Сребренице, поку шај евакуације становништва, ху манитарна криза, стање
у Поточарима, ситуација у мјешовитој колони, откривање судбине и мјеста
неста лих лица, откривање информација о новим локацијама појединачних и
масовних гробница, идентификација жртава, као и дру ги догађаји од значаја
за рад Комисије.

Ово би треба ло да је све већ било завршено пре подизања оптужнице
против против Крстића и других за те догађаје. Како би Комисија била у
стању све то да заврши за шест месеци и, још релевантније питање, зашто је
добила такав задатак, јер све то је у предмету Крстић већ наводно „утврђено“? Један од могућих одговора је да је те „утврђене“ чињенице неко требао
верификовати, а са политичког становишта најбоље је да то уради Влада
РС. Чија потврда би била снажнија од потврде Владе РС, јер како смо видели тражи се да се открије њена улога у масакру и догађајима у којима су
кршена људска права? Најбоље да то уради Комисија те владе која је већ
жигосана као инспиратор инкриминисаних радњи, јер то би представља ло
њено директно признање. Војска Републике Српске (ВРС) није Сребреницу
офанзивно ни заузела, нити је према оперативном плану има ла такву намеру. Али када је, током борби са јединицама 28. дивизије А РБиХ, команда
Дринског корпуса (ДК) ВРС увидела да Сребреницу нико и не брани, да је
28. дивизија А РБиХ напустила сребреничко подручје, јединице ДК ушле
су у град. То је са аспекта војне доктрине легитиман поступак војске. Заузимање и држање територија је један од битних арбитара окончања сукоба.
Покушај евакуације не датира од тада. Прву евакуацију је организовао УНПРОФОР 1993. године и до априла те године евакуисао је око 9.000 цивила
из Сребренице када је Влада из Сарајева обуставила те евакуације. После
тога становништво је масовно илегално напушта ло енклаву. У једном документу 28. дивизије стоји „само у последњој седмици енклаву је напустило око 1.000 становника“. У другом документу, наређењу, забрањује се
самовољно напуштање енклаве. То је наведено у 2. поглављу ове књиге.
Чуди поступак Комисије да 28. дивизију, која се пробија ла ојачана
остатком војноспособних мушкараца, на зива исто као и Тужилаштво Хашког трибуна ла, „мјешовита колона“. Није то мешовита колона. То је 28.
дивизија А РБиХ, која се пробија ла из окружења под оружјем. Војнички,
борбени обрачун са 28. дивизијом за ВРС је легитиман и нико то не може
оспорити. Поражавање 28. дивизије би неминовно довело и до напуштања
те територије од стране цивилног становништва, јер је до тада већ успостављен обра зац понашања у сукобу у БиХ да становништво не опстаје
на територији коју више не контролише његова војска. Тачније него да је
Сребреница заузета, могло би се рећи да је била поражена 28. дивизија и то
помоћним снагама ДК ВРС. Такав преседан, да помоћне снаге у одређеним
околностима постигну веће успехе од главних снага, није непознат ана лима
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војне праксе. У таквој ситуацији командант јединице врши измене одлуке у
складу са новонаста лом ситуацијом и ојачава помоћне снаге ради експлоатације ефеката њиховог успеха. Истовремено, то је још један од пока затеља
да Муслимани нису има ли намеру да бране Сребреницу.
Замишљен је обу хватан научни посту пак, детаљнији приказ генезе догађаја
за наведени период (10–19. јул 1995) при чему би се примјењива ла строжа
методологија утврђивања чињеница и извођења дока за.

Каква је то „строжа методологија“? Строжа од које друге методологије? Треба ли построжити методологију којом се служио МКСЈ или неко
други ко се бавио истраживањима догађаја у и око Сребренице? Шта уопште значи овакав став када се не зна која је методологија до тада примењивана и ко ју је примењивао? Ваљда је то најава да то што Комисија открије
„строжом методологијом“ јесте неприкосновена Истина.
По дефиницији, Методологија је приступ неком проблему, начин како
се истражује. Не постоји блажи и строжији приступ. Постоји само научни приступ, признат од науке као као исправан. У конкретном слу чају, од
стране тужилаштва Хашког трибуна ла, коришћена је углавном форензичка
методологија. Чини се да је такав приступ пружао највише могућности за
манипулацију, поготово ако се има у виду чињеница да су право на вршење
ексхумација, као један од кључних сегмената форензичких истраживања
„масовних“ гробница, има ли само ICMP (Међународна комисија за нестале особе) из Тузле и Федерална Комисија за тражење неста лих из Сарајева.
Нико неутра лан и нико са српске стране није могао присуствовати ексхумацијама ни идентификацијама ексхумираних тела или делова тела. Комисија владе РС је има ла само задатак да „открије“ локације нових и до тада
непознатих масовних гробница и да о томе извести Федералну Комисију.
А шта је обу хватан „научни поступак“? То би мора ло подра зумевати
упоредно коришћење барем два или више приступа или методологија истраживања одређеног догађаја, како би се из различитих углова и помоћу
различитих метода, дошло до истине. Да ли је Комисија владе РС има ла
довољно времена за тако нешто? Наравно да није. Шест месеци је веома
кратак период за истраживање свеобу хватним научним поступком тако
сложених догађаја.
Комисија је оцијенила да се примарно мора бавити прику пљањем са знања о
догађајима од инволвираних органа и појединаца у РС.

Ко су ови „инволвирани?270 С обзиром на дефиницију појма „инволвиран,“ да ли је Комисија важне информације прикупља ла од појединаца који
су „скривени, умотани, замотани“, што би подра зумева ло да не могу бити
познати јавности па би самим тим сугериса ло да ни Извештај Комисије
не може бити транспарентан? То нада ље даје неограничене могућности за
производњу „корисних“ информација, како би подржа ле циљ истражива270
Инволви рати /лат. involvere/ умотати, умотавати замотати, замотавати, обвити,
обвијати, имати у себи, садржавати у свом саставу. М.Вујаклија, „Лексикон страних речи“
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ња и Закључке Извештаја који ће Комисија поднети Влади РС. Али није од
значаја само то што ће се Извештај поднети Влади РС. Много је значајније
што ће примерци бити достављени Високом представнику за БиХ (ОХР-у)
и Федералној комисији за тражење неста лих особа. Њима ће свакако добро
доћи да се објави како је Комисија Владе РС, ето, открила за шест месеци
оно што Трибуна лу није пошло за руком за девет година. Карла дел Понте
би онда могла констатовати како је оптужница оправдана и пуна чињеница које је потврдила и Влада РС јер Комисија је „открила“ како је Влада
РС умешана у већ унапред утврђени злочин који су починили припадници
ВРС и МУП-а РС.
Због ограниченог времена и рациона лизације поступка, Комисија је преузела историјски контекст и чињенично стање садржано у пресуди „Тужилац
против Радислава Крстића“, којом је оптужено лице у дру гостепеном поступку осуђено од стране Хашког трибу на ла, за „помагање и подржавање
геноцида“ почињеног у Сребреници.

Ово је најважније. Комисија је преузела и преписа ла текст из предмета Крстић. То је напред, како смо видели, већ најављено, јер је преузет текст
од Дома за људска права. Било би занимљиво појаснити став да је Крстић
осуђен „за помагање и подржавање геноцида“ који до тада није био формално дока зан, а многи би рекли – ни до сада. Како некога можете осудити
за помагање у кривичном делу које није претходно утврђено?
Почетне тешкоће у раду Комисије (успостављање комуникације са одговарајућим институ цијама РС, обезбјеђивање материјално-техничких и смјештајних услова и дру го) прева зиђене су након интервенција Високог представника 11. 03. и 25. 04. 2004. Високи представник за БиХ захтијевао је брзо
окончање истраге и концентрацију рада Комисије на откривање локација
посмртних остатака и утврђивање спискова лица која се воде као неста ла
(А/9). Овим је мандат Комисије усмјерен искљу чиво на испитивање судбине Бошњака у наведеном периоду. Пока за ло се да у предвиђеном року није
могуће спровести „потпу ну, сврсисходну, темељиту и детаљну истрагу“ о
догађајима у и око Сребренице од 10. до 19.јула 1995.

Из овога је јасно да осим утврђивања чињеница о судбини неста лих
Бошњака оста ло није ни важно. Што би биле важне чињенице о околностоима у којима се догађа ла Сребреница и што би биле важне војне чињенице које би умногоме расветлиле догађаје на другачији, војнодоктринарни
начин? У сукобу учествују две зараћене стране и због тога је недопустиво
парцијално прика зивање догађаја и парцијално сагледавање учешћа само
једне стране у сукобу. Рат је, сам по себи, злочиначко средство политике,
али нажа лост и легално и легитимно средство. Зато је било веома важно
утврдити војне околности и чињенице које су довеле до пада и заузимања
Сребренице. Али у мандату Комисије, све је то било неважно. Важно је било само утврдити и испитати судбину једне политички заштићене циљне
групе, неста лих Бошњака, у наведеном периоду. Јер само се на тај начин
може дока зати и произвести у геноцид већ утврђени масакр над Муслима-
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нима Сребренице. Ово је типичан пример када, у науци, постављени циљ
истраживања води ка пожељним резултатима а не ка утврђивању објективних чињеница. То је проблем многих научника, а посебно историчара, који
по на логу политичара истражују прошлост и уједно обликују или мењају
њен садржај.
У вези са наведеним, Комисија је до 01. 04. 2004. дефиниса ла два пројекта:
– Истраживање стратишта и гробница жртава „заштићене зоне“ УН Сребреница од 10. до 19. јула 1995 (А/10);
– Утврђивање индентитета жртава из „заштићене зоне“ УН Сребреница од
10. до 19. јула 1995 (А/11), за чију реа лизацију су потребна велика средства и
дуг временски период, па се од овог пројекта од уста ло.

Значи за рад Комисије је оста ло само два месеца. Овде под радом Комисије подра зумевам реа лизацију задатих пројеката или планова. Пројектовањем или планирањем није могуће утврдити ни једну чињеницу а камоли Истину о догађајима у и око Сребренице у релевантном периоду. А као
што видимо утврђивање идентитета или идентификација ексхумираних
тела није ни битна. Битно је само да се утврди број „неста лих“, одн. страда лих Бошњака. За идентификацију, ако буде потребна, има времена или
им неће ни бити потребна.
И поред веома значајних резултата, посебно у откривању до сада непознатих
гробница и утврђивању броја и идентитета жртава, редефинисани мандат
Комисије као и кратак временски рок одредили су обим и резултате њеног
рада. Комплексна научна ва лоризација предметних догадаја, посебно
историјско-правна, остаје императив.

Значи ли то да је Извештај Комисије – ненаучан? Да, значи. Зашто би,
иначе, Комисија предложила да „комплексна научна валоризација“ предметних догађаја, посебно историјско-правна, остаје императив? Нечувено. Комисија ће „открити“ чињенице и „потврдити“ учешће владе РС у „масакру»у
Сребреници, а научна валоризација, која подразумева и свеобухватно и научно утемељено тумачење догађаја, остаје само као „императив“. А ко ће ово
урадити? Која научна установа из РС или из Федерације БиХ или нека независна и неутрална? То је урадио НИОД, Холандски институт за ратну документацију и саопштио је резултате у „Извештају базираном на Дебрифингу“.
Извештај НИОД-а је заснован на опсежном истраживању и проучавању ратне документације и бројним саслушањима учесника и очевидаца догађаја у и
око Сребренице и зато је могао бити прихваћен. Ако није заснован на научним чињеницама онда не може бити ни прихваћен као тачан.
Уместо тога, добили смо Извештај за који Комисија Владе РС каже да
би, ради његове верификације, треба ло извршити комплексну научну ва лоризацију, посебно историјско-правну. Чудан приступ Комисије којој је дато
у мандат да истражи и саопшти истину. Високи представник за БиХ (ОХР)
је Комисију натерао да нешто уради у вези са Сребреницом и то су затим
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брже-боље прогласили истином, без научне ва лоризације. Значи, оно што
Комисија понуди у свом завршном Извештају може се у пракси користити
као „истина“ и оптужити РС и ВРС за ратни злочин, али научну ва лоризацију тих догађаја добићемо тек ћемо касније или никада. То може да чека.
Битно је само да се од тела Владе РС добије званична потврда да је та Влада
испланира ла ратни злочин, а да га је ВРС извршила.
7.2. Судбина Бошњака у и око Сребренице
од 10. до 19. јула 1995. године
Ово поглавље је скоро комплетно преписано из предмета Крстић. Најмање 90%. Највише је преузето из Иска за о догађајима у и око
Сребренице Р. Батлера, војног вештака тужиоца у предмету Крстић.
а) Поточари
Суочено са чињеницом пада Сребренице, цивилно становништво је побјегло
у мјесто Поточаре, уда љено око 5 км сјеверозападно од града, да би ту нашло очекивану заштиту у ба зи Уједињених нација. (стр. 9)

Ко им је рекао да иду у Поточаре и због чега? То је суштина, а не да
Комисија преписује из извештаја Батлера и пресуде Крстићу. Команда 28.
дивизије и цивилно руководство Сребренице су се договорили и донели
одлуку заједно са представницима команде Холандског бата љона да се становништво подели у две групе и да цивили иду у ба зу УН у Поточаре, а 28.
дивизија са остатком војноспособних мушкараца да се пробија ка Тузли.
Одлука је њихова. Комисија не наводи никакав материја лан доказ у вези
са начином како је цивилно становништво било усмерено у једну страну,
а војноспособни мушкарци на другу. Заправо, ни касније Комисија није
поднела скоро ни један докуменат којим дока зује констатације у свом Извештају. Могли су барем навести изворе одакле су преписива ли, као бројеве
предмета Крстића и оста лих оптужених којима је пресуђено или којима се
још увек тада судило и то навести у фуснотама. То је најмање што се би се
очекива ло од Комисије која има намеру да на научни начин изложи и докаже чињенице. Од кога су то цивили очекива ли заштиту? Ко им је рекао да
ће тамо бити заштићени? Има ли Комисија иједан документ којим то може
потврдити? То би било веома значајно, ако би Комисија могла поднети било
какав документ да је заштита цивила у ба зи УН у Поточарима била очекивана и од кога, и које ту заштиту обећао.
У маси избјеглих у самој ба зи било је најмање 300, а изван ба зе између 600
и 900 „војно способних“ му шкараца. Нико од њих није имао оружје. (стр. 9)

Тужилац у Оптужницама (Поповић и оста ли и Толимир) каже да је
међу цивилима у Поточарима било неколико мушкараца…То смо навели
на претходним страницама.

7. КОНТРОВЕРЗЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ВЛА ДЕ РС

161

Свјесни реалности, избјегли у Поточарима јавно су увече 11. јула захтијевали од припадника Холандског бата љона да изађу из „овог пакла“. Обавијештен је о томе и пу ковник Кареманс, а преко њега, на састанцима у хотелу
„Фонтана“, и командант Главног штаба Војске Републике Српске, генерал
Ратко Младић. (стр. 9).

Којим документима Комисија дока зује да су обавештени и Кареманс
и Младић и ко их је обавестио? То није било тако. Они су преговара ли на
захтев Кареманса који је добио наређење линијом командовања УН из Загреба. То смо видели из извода изјаве Р. Франкена. Зашто би Муслимани
обавештава ли Младића о томе у каквом су стању? Тачно је једино да је
Младић испоставио захтев да се 28. дивизија разоружа и да се становништво у Поточарима прегледа и провери да ли међу њима има војноспособних мушкараца који су били припадници дивизије и има ли међу њима
оних који су извршили ратне злочине према Србима. За неке од њих је ВРС,
путем својих обавештајно-безбедносних (ОБ) служби зна ла да су извршили
ратне злочине. Па они су још у априлу 1993. године захтева ли да изађу из
пакла Сребренице, да се иселе под три услова: да се прво евакуишу рањени
и болесни; да се потом возилима евакуише цивилно становништво у Тузлу,
и да се војницима, отварањем коридора од стране ВРС, дозволи да пешке
оду у Тузлу. То је понуђено и тражено од ВРС и РС (видети релевантне делове Извештаја ГС УН). И 9.јула 1995. године Ратно председништво општине Сребреница захтева ло је од Алије Изетбеговића да се уговори састанак
са ВРС и затражи отварање коридора за исељење из Сребренице. (Видети
дока зни предмет P988). Услови за исељење су били скоро идентични као и
1993. године; само су околности биле другачије.
Представници међу народних ху манитарних организација из Сребренице
упу тили су 12. јула 1995. године својим центра лама извјештај у коме наводе да је ху манитарна ситуација у ју тарњим часовима тога дана „гора него
икада до сада“, да недостаје храна, лијекови и одјећа, да се, по њиховој процјени, око 30.000 лица на ла зи у и око ба зе Холандског бата љона, док се око
8.000 људи поку шава пробити из Горњих Поточара до ба зе УНПРОФОР-а,
Изричито је наведено да се међу оку пљеним становништвом не на ла зи ниједан наоружани војник Армије Босне и Херцеговине. (стр. 10)

Од овога није тачно ништа. Које хуманитарне организације су ово известиле? Којим документима се ово дока зује? У ба зи је било 25.000 цивила
Муслимана. Шта је Акаши обавестио 11. јула Анана у Секретаријат УН и
шта им је предложио? Обавестио је о стању у Сребреници и предложио
је План евакуације цивила из Поточара у сигурнија подручја под контролом А РБиХ, али је нагласио да се Влада из Сарајева противи том плану.
То само утврђује сумњу да је Влада из Сарајева била спремна да жртвује
сопствени народ зарад виших циљева. Исто тако потврђује да су УН има ле
план за евакуацију цивила из Поточара. Дакле, то није био план ВРС.
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Има ли Комисија иједан документ да ово потврди, или да барем потврди које хуманитарне организације су то известиле, кога и када? Не могу
се овако дока зивати чињенице у једном озбиљном научном истраживању.
Дола зак великог броја аутобуса и камиона у Поточаре био је према утврђеном плану Главног штаба ВРС. (стр. 11)

Није, и за тај „утврђени план“ Комисија не нуди никакав извор нити референцу. Аутобуси су дола зили како су пристиза ли током мобилизације која је наређена од стране ВРС када је договорено са Холандским
бата љоном и муслиманским представницима у Поточарима да се изврши
евакуација цивила из Поточара. Тачно је да су услови били лоши и скоро
несносни, али је тачно и то да Влада из Сарајева није хтела да има ишта
са избеглицама, што је потврдио и генерал Смит у својој раније цитираној
изјави. Смит је рекао да имају реку избеглица са којима влада из Сарајева
није хтела да ишта има (видети с. ---). Једноставвно су их препустили УНПРОФОР-у на бригу.
На аеродром у Дубравама смјестило се око 22.000 ових избјеглих лица док
се више хиљада смјестило на дру га мјеста и код родбине и пријатеља. (стр.
12)

Колико више хиљада: три, четири, пет… осам? Којим документом Комисија дока зује да је 22.000 смештено на аеродром Дубраве? То пре свега
није тачно. Специјални известилац ГС УН за људска права је известио да
је на аеродрому било око 5.000 избеглица из Сребренице. И у Дебрифингу
МО Холандије се тврди да је евакуисано и регистровано у Тузли и околини
25.000 из Поточара и још 10.632 из колоне која се пробија ла. То је 35.632 избеглих из Сребренице у релевантном периоду. Ради се о цивилима. Војници су се након пробоја укљу чили у састав 2.К А РБиХ и нису регистровани
међу цивилима.
б) У мјешовитој колони
Један број становника (између 10.000 и 15.000) након заузимања Сребренице
оку пио се у селима Јаглић и Шу шњари, тражећи спас према територији под
контролом Армије РбиХ. (стр. 14)

Није „један број становника“. Ово је била 28. дивизија ојачана остатком војноспособних мушкараца како би се лакше пробили ка Тузли. То је
била њихова процена ситуације и на основу те процене донета је одлука за
пробијање. Тада им се чинило да је то најбоље што могу. Мислили су да
је спас у пробијању ка Тузли, а чланове породица, жене, децу и родитеље
ставили су у ба зи УН у Поточарима. Зашто? Зато што су били уверени да
ће одатле бити евакуисани у Тузлу и околину где ће се са њима касније
спојити. Њихов поступак је одраз уверења да се у ба зи током евакуације
блиској родбини ништа лоше неће догодити. Нису добро размишља ли када
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је у питању пробој дивизије, али у вези са цивилима и њиховом судбином
били су у праву.
Чело колоне чиниле су јединице 28. дивизије, након њих крета ли су се цивили, међу којима је био мањи број жена, дјеце и стараца помијешаних са
војницима. На зачељу колоне на ла зио се Самостални бата љон 28. дивизије.
(стр. 14)

Није било жена деце и стараца, нити Комисија нуди извор за ту тврдњу. У колони је било неколико жена способних за војску које су можда биле
у саставу дивизије. Из наведеног распореда се види да су пробој вршили
по принципима војне доктрине прилагођен конкретним могућностима и
околностима. На чело колоне стављена је јединица за отварање коридора, у
средини мешовита колона, а на зачељу наоружана јединица као осигу рање.
Они су (војници ВРС, напомена аутора) дола зили колским пу тем из правца
Кравице, камионима и оклопним транспортерима (међу којима је било и једно возило бијеле боје са ознакама УНПРОФОР-а) позивајући преко разгласа
Бошњаке да се предају. (стр. 14)

Како су чланови Комисије све ово са зна ли? Има ли Комисија икакав
документ чиме би се ово могло дока зати? Јесу ли саслуша ли неке припаднике ДК ВРС и имају ли њихове изјаве у прилог констатацији да је било
тако? Имају ли изјаве Муслимана у прилог оваквим тврдњама? Зашто у
фуснотама нису навели изворе ако су их има ли? Позив на предају је легитиман јер је боље предати се него пробијати се у крајње неповољним
условима. Током пробоја постоје само две опције. Или пробијати се, чиме
се ризикује да сви изгину, или предати се, чиме се стварају услови за стицање статуса ратних зарбљеника са реалним изгледима преживљавања и
размене.
Припадници колоне поку шава ли су да се изву ку „са женама и дјецом према
Равном Буљиму и Коњевић пољу“, гдје су наишли „на минско поље. (стр. 14

Ово се може протумачити само као покушај од стране Комисије да
своје излагање саобра зи очекивањима инстируција које су јој наредиле да
пише Извештај. У колони која се пробија ла практично није било жена а деце уопште. Они су били у Поточарима. Тамо су их њихови најближи (очеви,
браћа, стричеви, ујаци и други) оставили, вероватно зато што су зна ли да
ће бити евакуисани и да им ВРС никакво зло неће нанети. Зашто Комисија
посебно наглашава да је колона наишла на минско поље? То је у рату реална могућност јер су минска поља поставља ли сви који су били у сукобу,
нарочито на међупросторима и на местима које није било потребе или могућности одбране људством. Члановима Комисије се очигледно чини да је
добро да нагласе постојање минских поља да би задовољили инстанце које
су им наредиле да саставе Извештај. Импликација је јасна: само су Срби
(ВРС) намерно поставља ли минска поља. Међутим, минска поља су састав-
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ни део система одбране јединица и организације бојишта. У неким земљама то се зове „фортификације без људских посада“.
На блокирању и заробљавању избјеглих из Сребренице Република Српска је
ангажова ла и специјалне јединице полиције. (стр. 14)

Нису „избјегли“ из Сребренице. То је 28. дивизија ојачана војноспособним мушкарцима. Комисија се доследно служи речником Тужилаштва.
Једина намера је дока зати кривицу ВРС а Муслимане прика зати као жртве.
Ништа друго није важно. Ипак важно је разјаснити како Комисија, под будним оком својих на логодаваца, терминолошки замагљује основне појмове.
За спречавање пробоја непријатеске јединице друга страна има на располагању сва средства и јединице ОС и може их употребити ако процени да
припадници војске сами то неће моћи учинити. Насупрот импликацији да
су власти Републике Српске прибегле неком сумњивом или недозвољеном
средству блокирања и заробљавања непријатељског особља, легитимно је
право политичких и војних фактора да према процени ситуације ангажује
припаднике специјалних јединица полиције како би се спречио пробој 28.
дивизије и њено спајање са остатком 2.К А РБиХ.
У току дана је до 17.30 заробљено најмање 6.000 му шкараца, који су распоређени на неколико локација. Највећи број заробљених одвођен је на сабирна
мјеста у Новој Касаби, гдје је заточено између 1.500–3.000 људи, и у селу
Сандићи на једној пољани, гдје је било заточено између 1.000–4.000 људи.
(стр. 13/14)

Ово није тачно, а у сваком слу чају Комисија је наводи извор који би то
потврдио. У Сандићима је било 1.000 плус они из Нове Касабе, до 3.000. То
је једнако 4.000 а не 6.000. (Видети Шеме 1. и 2.)
Комисија прика зује 7.000 заробљених. Какав је ово распон од 1.000 до
4.000? Којим се документом то дока зује? Ни Тужилаштво Хашког трибунала не прика зује овакав распон заробљених у Сандићима на ливади. У предметима Вујадин Поповић и оста ли и Толимир тужилаштво тврди да је у
Сандићима на ливади било 1.000 заробљених. Како то да Комисија констатује да је највећи број био у Н. Касаби када се из прика заних бројева види
да је већи број наводно заробљених био на ливади у Сандићима (до 4.000)?
У току 14. јула 1995. из Братунца је у Зворник превезено 2.000–2.500 мушкараца. Заробљеници су заточени у са ли основне школе у Грбавцима (код
Ораховца) и у дру гим школама.(стр. 16)

Ове цифре се не слажу ни са Батлером ни са тужиоцем у предмету Вујадин Поповић и оста ли. А где су оста ли од 6.000–7.000 заробљених? Ево
их у наредном пасусу: 1.500–2.000.
Истога дана ВРС је 1.500–2.000 заробљеника из Братунца превезла до Петковаца и заточила у са ли основне школе. (стр. 16)

До сада је максимално превезено 2.500 + 2.000 = 4.500. заробљеника у
зону 1.Злпбр, на стратишта, како тужилац каже.
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До 19. стране Извештаја Комисија у више наврата истиче да су ВРС
или јединице ДК на више места поставља ли заседе и да су вођени жестоки
окршаји са 28. дивизијом током пробоја. Међутим, Комисија не наводи да
је у тим окршајима погинуо макар један војник 28. дивизије. Тако се то ради када се жели испунити захтеви Педија Ешдауна и Дома за људска права
БиХ, али истовремено оптужити Републику Српску, њену Владу и ВРС да
су починили тежак ратни злочин. Сваког борца 28. дивизије који је погинуо
током борби у пробоју Комисија је настоја ла прика зати као да је погубљен
иако се за такве знаде да су легитимне жртве. Нису навели ни једног борца
28. дивизије који је погинуо током борби за Сребреницу или у међусобним
окршајима, за које се зна да их је било. Постоји серија изјава припадника
Холандског бата љона да су се Муслимани међусобно убија ли током борби
и непосредно после борби за Сребреницу, чак и да су пуца ли по колони цивила која се још 10. јула увече крета ла ка Поточарима.
У разговору са једним генера лом из Главног штаба Војске Републике Српске, Обреновић је предложио да се колона пропусти. Међу тим, тај генерал
то није одобрио и наредио је да се колона заустави и уништи, с чиме се усагласио и савјетник министра уну трашњих послова (име непознато), тражећи
да свим расположивим снагама, укљу чујући и авијацију, побију све људе у
колони. (стр. 18)

Како је могуће да је саветник министра непознато лице, а познато је
да је исти дао сагласност да се колона свим средствима уништи? На такав
површан начин Комисија је радила целокупан Извештај. Нару чиоцима Извештаја научност и чињенице нису битне, важно је само да се Извештај
састави тако да потврђује тезе Тужилаштва у предмету Крстић и оста лим
сребреничким предметима, да би се могло рећи да је преко Извештаја Комисије коју је именова ла Влада РС призна ла кривицу.
Високи официр Центра јавне безбједности Зворник упознао је Обреновића
са стањем у Братунцу у вези са великим бројем заробљених Бошњака и указао на чињеницу да је тиме створена опасна ситуација. Тим прије, јер због
недовољног простора неке гру пе заробљеника нису има ли гдје смјестити, те
су ноћ провели у аутобусима, при чему су се узнемирили и почели да љуљају
аутобусе. (стр. 18)

Ког датума је ово било? То је важно, јер Комисија је већ рекла да су
из Братунца заробљеници превежени у зону Зворника – 1.Злпбр. На исти
начин и тужилац се понаша и понавља да би био убедљив.
Јединице Дринског корпуса, посебно 1. брату начка и 1. милићка бригада,
те Самостални бата љон Скелани, вршиле су заробљавање и ликвидацију
избјеглих Бошњака, што, између оста лог, потврђује високи официр у Приједлогу упућеном Команди корпуса, који је вишег официра предложио за
команданта свих снага које обављају те послове. (стр. 19)

Ко је тај виши официр, и зашто није именован? Комисија је на почетку истакла да ће се током реконструкције догађаја бавити само чињеница-
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ма. Пример адекватне реконструкције је Извештај НИОД-а који се темељи
на саслушавању и узимању изјава од припадника Холандског бата љона и
других особа које су има ле увид у релевантне догађаје и проу чавању ратне
документације. Сви извори код НИОД-а уредно су наведени. Међутим, холандски извештај о Сребреници Тужилаштво Хашког трибуна ла највећим
делом игнорише, па га зато ни преплашена Комисија Владе РС као извор
чињеница у свом Извештају не користи.
Извјестан број учесника мјешовите колоне је страдао на разне начине, као
што су: рањавање, појединачна самоубиства, утапања у ријеци Дрини приликом поку шаја преласка у Србију, исцрпљеност и др. (стр. 22)

А да ли је Комисија има ла задатак да истражи број погинули муслимана током борби у пробоју? На лаз Комисије не садржи податке о погинулима у борбеним дејствима током пробоја. Комисија је сама констатова ла
да је колона легитиман циљ и не негира изричито да је по њој дејствовано.
Како је могуће да ГС УН зна да је током пробоја погинуло 3.000 војника 28.
Дивизије, а Комисија то не зна или као предмет истраживања игнорише јер
то није пожељно прика зивати? Не би шеф, који је нару чио Извештај, био
задовољан. А циљ је да шеф буде задовољан Извештајем и да чланове Комисије похва ли и потапше по рамену, што је Ешдаун и учинио.
7.3. Масовне гробнице
Изван Републике Српске упућени су захтјеви и остварени контакти са:
– Федералном комисијом за тражење неста лих лица,
– Кантоналним тужилаштвом у Тузли,
– Канцеларијом Хашког трибу на ла (ICTY),
– Међу народном комисијом за тражење неста лих особа/лица
(ICMP).
Захтјеви су се првенствено односили на број ексу мираних и идентификованих посмртних остатака те на број до сада обрадених гробница које су у вези
са догађајима у Сребреници ’95. (стр. 23)

Ово је врло информативно у погледу извора одакле је Комисија прикупља ла дока зе. Од ICTY, ICMP, МКСЈ и других. А сви су радили за МКСЈ,
одн. Хашки трибунал. Комисија је, дакле, само препричава ла октроисану
службену верзију сребреничких догађаја. Она није ништа самостално истражива ла и није дошла до чињеница за које би се могло поуздано рећи да
представљају откриће Комисије.
У том смислу, представници Хашког трибу на ла (ICTY) информиса ли су
чланове Комисије приликом њихове посјете Хагу 17. 02. 2004, да је у периоду када је ICTY вршио ексху мације са својим тимовима (од 1996. и 1998.
до 2.000) укупно обрађено 26 масовних гробница у којима су нађена лица
настрада ла у догађајима у и око Сребренице. (стр. 24)
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Колико је нађено настрада лих? Шта значи „настрадао“? Је ли погинуо, погубљен, нага зио на минско поље, да ли се сам убио и које су друге
околности под којима су ексхумирани изгубили живот? Да ли је Комисија
добила те податке или само то да је обрађено 26 масовних гробница? Ако
Комисија те податке није добила, зашто није пита ла па то онда констатова ла у овом извештају? Обавеза Комисије је била да преузме и прегледно класификује податке о броју ексхумираних, идентификованих и оних
који чекају идентификацију. Комисија је такође има ла обавезу да преузме
или захтева расположиве податке о начину, времену и другим околностима
смрти. Ако је уопште тражила те податке, а није их добила, Комисија је у
свом Извештају била дужна да то констатује. Тако би потупило свако тело
те врсте које свој посао ради независно и прописно, неспутано уценама и
претњама.
Такође, речено је да су, када је ICTY прекинуо сопствени програм ексху мација на терену 2000. године, све информације о локацијама масовних гробница прослијеђене на да љу обраду Федералној комисији за тражење несталих. Од тог периода до 2003. године, Федерална комисија за тражење несталих је обавила ексху мације више десетина гробница (прилогД/1). (стр. 24)

Зар Комисија није упутила захтев Федералној Комисији за тражење
неста лих да достави те податке? Како се без тога може доћи до „целовите
истине,“ како се Комисија на почетку изра зила? Више десетина је и тридесет и деведесет. А ако је те податке тражила од Федералне Комисије за
тражење неста лих, а није их добила, мора ла је то констатовати. То је веома
значајно, јер је треба ло утврдити због чега Федерална Комисија није доаставила тражене податке.
Због великог процента секундарних гробница и чињенице да се у њима нала зе углавном помијешани посмртни остаци више лица, односно дијелови
тијела, немогуће је са сигурношћу рећи колико је лица до сада ексху мирано, било од стране ICTY или Федералне комисије. Од укупног броја ексхумираних тијела идентификовано је 1.332 лица (прилог Д/2), од којих је 980
сахрањено у Меморијалном центру у Поточарима (статистика Кантоналног
тужилаштва у Тузли). (стр. 24)

Да ли су то потврдили и Федерална Комисија и МКСЈ? Ако нису онда
су мора ли то рећи па би Комисија Владе РС констатова ла да су од МКСЈ и
Федералне комисије добили уверавања да није могуће идентификовати све
ексхумиране и због чега.
Комисија није на основу расположивих података могла утврдити колико је
ексху мираних гробница било примарног карактера, а колико секундарних и
терцијарних. Исто тако нисмо могли утврдити колико је ексху мирано цијелих тијела, а колико скелетних остатака (врећа). (стр. 24)

Како је онда Комисија утврдила да је извршено погубљење више од
7.000 војноспособних мушкараца, како и тужилац каже? Ако Комисија није
могла утврдити колико је примарних, а колико секундарних и терцијарних
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масовних гробница, како је онда и на основу чега могла утврдити колико
тела има у тим гробницама, поготово што Комисија тврди да није могла
утврдити колико је целих тела ексхумирано а колико скелетних остатака – врећа. Зар је врећа скелетни остатак, и чији су остаци у врећи? Тако
је могуће да се у више врећа нађу скелетни остаци исте особе. Не може се
тврдити да је било тако, али то је реална могућност зато што је процес био
у потпуности под контролом Федералне Комисије и фактора који су били
заинтересовани да се број стрељаних жртава максимално увећа. Неутралним и српским посматрачима ексхумације и обрада посмртних остатака
били су недоступни.
Поређењем ових података са подацима о броју лица које се још увијек воде
као неста ла (статистике МКЦК, ICMP, ICTY, удружења породица неста лих
из Сребренице, и дру ги) дошло се до закључка да постоји велики број гробница које до сада нису откривене. (стр. 24-25)

Како видимо Комисија има податке са ра зних спискова о броју неста лих или о броју пријављених да су неста ли, а пошто је до тог тренутка
ексхумирано „само“ 1.332. тела а идентификовано и сахрањено у меморијалном центру 980, то значи да до „више од 7.000“ недостаје још знатан
број. Комисија зато на волшебан начин изводи закљу чак да мора да постоји
још знатан број масовних гробница које нису откривене, јер иначе где би
се на ла зиле све наводне жртве Сребренице? То значи да није довољно ексхумирано и идентификовано, да нема ни близу 7.000 и то се затим користи
као подлога за закљу чак да има још неиспитаних и неоткривених масовних гробница, и то много, па је треба ло наставити откривати још масовних
гробница и на тај начин намакнути број до „више од 7.000.“
У поку шају да се добије информација од шире јавности (првенствено из Републике Српске), одлу чено је да се успостави посебна телефонска линија
за анонимно пружање информација, како о локацијама масовних гробница,
тако и о оста лим догађајима који су се десили између 10. и 19. јула 1995. године у Сребреници. Комисија је ради тога у том смислу позва ла премијера
Републике Српске, господина Драгана Микеревића да да своју личну подршку овој иницијативи, што је било од изузетне важности с обзиром на политичку атмосферу у јавности РС, гдје се још увијек одавање информација
овакве врсте сматра издајом, а не патриотским чином. (стр. 25)

Комисија подршку свом настојању да се „пронађе“ још масовних
гробница како би се дошло до броја „више од 7.000 погубљених Муслимана Сребренице“ оцењује као „патриотски чин“. Помагање органима власти
да утврде објективне чињенице по неком питању од јавног значаја јесте
патриотски, али у контексту формирања и рада ове Комисије то уопште
не стоји. Комисија ради по политичком задатку који је добила од странаца; она пажљиво бира једне и игнорише друге податке како би удовољила
својим на логодавцима; кључна питања она уопште не поставља да се не
би уздрма ла конструкција коју у свом коначном Извештају има обавезу да
потврди. Укупан рад Комисије нема везе са непристрасним истраживањем
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чињеница или научном објективношћу, већ је у функцији моралне дискредитације државе којој грађани дугују лојалност. Самим тим, подршка таквом раду не спада у ред патриотске или грађанске обавезе.
У свом Првом прелиминарном извјештају, од 14. априла 2004, Комисија је
нагласила чињеницу да се до тог дату ма дошло у посјед тек ма лог броја,
углавном већ познатих информација о дешавањима у Сребреници, те да је у
питању опструкција рада Комисије од стране надлежних институ ција власти. (стр. 25)

Пошто Комисија није могла доћи до нових информација, оптужила је
сопственог оснивача (Владу РС) да није предузео све мере да се Комисији
помогне од стране државних и других институција. А онда је на сцену ступио Високи представник Џереми Ешдаун, са звао конференцију за штампу
и издао наређења кога треба сменити, кога ротирати, и прецизирао задатке
председнику и премијеру РС како да се Комисији „помогне“.
Фа за испитивања је окончана посјетама, провјерама и прелиминарним верификацијама три примарне и 29 секундарних и терцијарних гробница, што
значи да је Комисија, користећи информације добијене од званичних органа
и тијела владе РС и свједока на терену, прику пила информације о постојању
32 (тридесет двије) до сада непознате и необрађене масовне гробнице са тијелима Бошњака жртава догађаја у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995.
године. У књизи прилога „Д“ овог дијела Извјештаја (повјерљиви доку менти
26 за ограничену дистрибу цију) достављамо сљедећу релевантну доку ментацију. (стр. 25–26)

32 + 26 које су откривене од стране ICTY. Јели је могуће да има 58
масовних гробница? Није искљу чена могућност да буде откривено још јер
је дефиниција „масовне гробнице“ која се користи у сребреничким ексхумацијама врло флексибилна: посмртни остаци две или више особа. Дакле,
по оперативној терминологији где су укопане две особе или две стотине,
то се под једнако сматра „масовном гробницом“. С тим у вези, Комисија
искљу чиво користи термин са емотивним набојем: „жртве догађаја у и око
Сребренице“. Шта је по дефиницији „жртва“? У најширем смислу те речи
жртва може бити свако ко је нма неки начин неоправдано претрпео штету.
И неко ко је погинуо у аутомобилској несрећи може се сматрати жртвом
непажње другог возача, као што би се за неког ко је погинуо у борби могло
рећи да је жртва рата у општем смислу тог појма. Али Комисија се обавеза ла да у свом раду истражи један врло специфичан аспект овог општег
одређења: број погубљених Бошњака у наведеном периоду, што њена разматрања суштински усмерава на дефиницију жртве у правном смислу речи. У конкретном слу чају, жртва ратног злочина може бити само особа која
је била заробљена па стрељана. Мада су се у саставу Комисије на ла зили
правници који ове дистинкције врло добро разумеју, Комисија преко њих
прела зи. Као Тужилаштво Хашког трибуна ла и званично Сарајево, термином „жртва“ обу хватају се сви без разлике за које се каже да су неста ли,
или изгубили живот на било који начин.
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Представницима Федералне комисије, која је једини овлаштени орган за
обављање ексху мација кад су у питању жртве бошњачке и хрватске националности, на самом је почетку посјете предат досије са мапама, фотографијама, описима микролокација и координатама 28 гробница. Осим ових 28
локација, исти дан лоциране су још три гробнице за које доку ментација није
била припремљена јер је информација о њима примљена непосредно пред
предвизиту (прилог Д/6). (стр. 26/27)

Зашто само они, као заинтересована страна, да буду надлежни за ексхумације? Ко је на то пристао? То у најмању руку подстиче на разбориту
сумњу да је Федерална Комисија могла да пријављеје неограничен број ексхумираних јер их са српске, или неке независне и неутралне стране, нико
није контролисао. Зар није било и представника Срба, као што је у Комисији
Владе РС било представника Муслимана? Ово упућује на разборит закључак
да су они могли да саопштавају шта год хоће, а српска страна то није могла
проверити. Она је могла само да потврди шта јој се сервира. Она сервилно
прихвата све што је Тужилац написао у Оптужници и што је наводно доказано на суђењу Крсићу, односно оно што Федерална Комисија саопшти да је
ексхумирала и идентификовала. Није чудо што се на страни 28. Амор Машовић захваљује Комисији Владе РС на досадашњем раду и нада се и очекује да
ће се рад Комисије наставити у истом духу и истим темпом.
Према мишљењу стручњака, уз тренутно стање ресурса на пољу ексху мација и идентификација, обрада помену тих локација ће трајати мјесецима, а
на почетак радова ће се чекати можда и неколико година. Овакво мишљење
заснива се на сљедећим чињеницама:
• велики број гробница је смјештен на лока литетима тешким за рад;
• већина гробница, током протеклих година, прекривана је великом количином смећа и дру гог отпада;
• програм ексху мација у БиХ за 2004. годину већ се одвија, а приоритет имају локације из 1992. године;
• ограничени су људски и дру ги ресурси потребни за рад на гробницама.
(стр. 29)

Какве везе ово има са догађајима у и око Сребренице у јулу 1995.
године? Можда су све „жртве“ Сребренице, укљу чујући и оне који су погинули до јула 1995. године, прика зане као погубљени 1995. године, у јулу. Ово је у најмању руку оправдана сумња. Због чега би, иначе, Комисија
нагласила да приоритет имају гробнице из 1992. године? И то се каже за
целу БиХ, а не у Сребреници и околини, што јесте предмет истраживања
ове Комисије. Колико локација из 1992. се обрађује и колико је до сада обрађено, а колико је жртава у њима идентификовано и ексхумирано, да би
се повукла јасна разлика са жртвама стрељања 1995, што је једини предмет
истраживања Комисије? Зашто Комисија није прикупила ове податке да
бисмо могли тачно знати које су жртве догађаја везане за Сребреницу у јулу 1995. године, а које су за целу БиХ и Сребреницу, пре јула 1995. године?
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7.4. Утврђивање судбине лица за којима се још увијек трага
Посебан нагласак је дат на утврђивање судбине 1.849 лица која су наведена
у Одлу ци Дома за људска права БиХ, од 03.03.2003, поводом које је Влада РС
и основа ла Комисију.(СТР. 30)
Након што је Високи представник донио одлу ку да се Завршни извјештај
Комисије мора поднијети до средине јула 2004, дошло се до закључка да
пројекат неће бити могуће окончати на вријеме и да се због тога не крене у
његову реа лизацију. (стр 30)

Високи представник је сигурно знао да су временски параметри које је наметнуо Комисији нереални, те је Комисији оставио једину могућу
опцију, а то је да на брзину и без сувишне ана лизе прихвати списак неста лих муслиманских мушкараца МКЦК, ПХР, МКСЈ или ICTY, свеједно
који. Сви су слични или идентични; незнатне разлике крећу се у оквирима
бројчаних појмова баш онако како се тужилац неодређено изражава: „око“,
„неколико хиљада,“ „више од 7.000,“ „од… до“ и слично. Сваки од ових
термина одговара зато што је намерно непрецизан и у датој ситуацији употребиће се онај који буде најпогоднији.
До дана подношења овог извјештаја прику пљени су подаци о 7.779 лица која
су неста ла између 10. и 19. јула 1995. године у Сребреници, а која су пријавили чланови породице. Овај број, нажа лост, није коначан будући да ICMP још
увијек прику пља узорке крви и податке, од породица страда лих које тренутно живе у земљама ЕУ. Неоспорно је, дакле да ће се након окончања поменутог пројекта ICMP, повећати број лица за којима се још увијек трага. (стр. 32)

Ово су неста ли, не погубљени. За њих није дока зано да су погубљени,
није извршена ексхумација ни идентификација, нису пронађени, а истовремено постоји и реална могућност погибије у борбеним дејствима – која су
била жестока – у истом периоду.
Због правних ограничења у погледу повјерљивости података, ICMP није могао усту пити Комисији своје податке без сагласности чланова породица неста лих или њихових представника. (стр. 32)

Да ли због правних или неких других разлога? Какви год ти разлози били, подаци које ICMP тврди да има кључни су за дока зивање приближног броја неста лих, што је горња граница могуће цифре погубљених.
Како је Комисија могла да састави Извештај и на какав начин је дошла до
броја погубљених када није могла добити ни податке о неста лима од Међународне комисије за тражење неста лих особа (ICMP)?
У вези с овим, Комисија сматра да је потребно разјаснити и сљедеће: Према
подацима МКЦК у БиХ који су достављени Комисији 17. 02. 2004. и 18. 05.
2004, број пријављених лица за којима се још увијек трага је 6.450, (прилог
Ф/1) док се према подацима ICMP још трага за 7.779 лица. До разлике у подацима ове двије међу народне организације дошло је зато што је МКЦК при-
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хватао захтјеве за тражење само од чланова уже породице, док се у слу чају
ICMP, ДНК идентификација може обавити помоћу крвних узорака узетих и
од чланова шире породице. Нажа лост, због горепомену тих правила у прикупљању података у обје организације, у слу чајевима када је цијела породица
настрада ла, нико не може пријавити њихов нестанак. (стр. 31–32)

Колико има неста лих целих породица? Имамо ли неку на знаку да су
оне статистички значајан фактор у прорачуну неста лих лица? Неко мора да
има ове податке. Ако нема, Комисија није треба ла ни да их спомиње у званичном Извештају. Ово су још увек све неста ле особе којима се не зна тачан
број и за њих се не може рећи да су погубљени све док не буду пронађени
њихови посмртни остаци и аутопсијски верификован начин смрти.
Након упућеног писменог захтјева Кантоналном тужиластву у Тузли и састанка одржаног између два члана Комисије и кантоналног тужиоца, Комисији је стављен на располагање списак 1.332 особе које су до сада идентификоване и за које су издате смртовнице (прилог Д/2). (стр. 33)

Ово је до маја 2004. године. На страни 24. спомиње се исти број:
Извори који су коришћени од Комисије за ово поглавље извештаја, односно
за утврђивање судбине несталх за којима се још увек трага су различити
и на овом мјесту, из практичних разлога нећемо их набрајати. Навешћемо
само чињеницу да је коришћено 15 (петнаест) извора података са различитим списковима неста лих и шеснаести „Оста ли извори“ под којима се може
подра зу мевати и већи број. Важно је напомену ти да је један од помену тих
извора и књига Насера Орића „Сребреница свједочи и оптужује“. Из те књиге преузети су и спискови лица неста лих или погинулих 1992. године, што
нема никакве везе са догађајима у Сребреници и бројем евентуално погубљених у јулу 1995. године. У „Додатку Извештају Комисије Владе РС“ (број
Трибу на ла 03625524) Комисија наводи списак извора података и спискова
неста лих лица који су пријављени као неста ли. У том списку наводи 35 извора података и ра зних спискова неста лих. Комисија није пропустила да
констатује да упоређивањем ових спискова није поуздано могуће утврдити
колики је број неста лих Муслимана Сребренице из јула 95, али наглашава и
истиче посебно да подаци о броју неста лих Сребреничана у јулу 95. варирају
између 7.000 и 8.000.

Тачно онолико колико је потребно тужилаштву да може да их сврста
у погубљене. Плански је направљена збрка са ра зним списковима како би
се они који истражују догађаје у и око Сребренице у јулу 95. године бавили
упоређивањем ра зних података са тих спискова. Конфузија је велика и намерно се сви уводе у прона лажење и упаривање спискова како би се пронашла било каква грешка или дупликат. Тако је скренута пажња са броја погубљених и погинулих, а усмерена на провере ра зних спискова неста лих.
Бања Лу ка, 15.07.2004.
На основу члана 34. став 4. Закона о Влади Републике Српске (Службени
гласник Републике Српске број 3/97 и 3/98), а у вези са Писмом Високог
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представника за Босну и Херцеговину од 15. 07. 2004. године, Влада Републике Српске на 87. сједници одржаној 16. 07. 2004. године д о н о с и:
ЗАКЉУ ЧАК ВЛА ДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,271 185) (Број Трибу на ла
03625141)
1. Влада Републике Српске констатује да се продужава рок за завршетак рада Комисије за истраживање догађаја у и око Сребренице у периоду од 10. до
19. јула 1995. године до 15. 10. 2004. године.
2. Закљу чак сту па на снагу даном доношења.
Закљу чак је донет на основу писма Џереми Ешдау на председнику и премијеру РС.272

У писму се, између оста лога, каже:
Прво: Комисија је добила доста нових информација чак и током протеклих
неколико дана. Ово је одличан знак контину ираног и активног рада Комисије и власти Републике Српске, и тим поводом желим честитати свима онима
у РС који су учествова ли у овом процесу. Међу тим, сада је сасвим јасно да
ће Комисији требати још времена да у потпу ности ана лизира нове информације. Дру го: главни тужилац дел Понте такође је од мене конкретно тражила да Комисији дам више времена да обави свој посао, који сматра изузетно
значајним за рад Хашког трибу на ла. Треће: Постоје одређене индиције у постојећој доку ментацији да можда постоје неке ствари које би треба ло истражити са Београдом. Амбасадор Фасије предложио је да би било добро обезбиједити додатно вријеме да би се испита ле те индиције. На крају амбасадор
Фасије ме обавијестио да је разговарао са представницима Комисије за људска права, те да би и њима било драго да се продужи рок за рад Комисије.

И Ешдаун је, наравно, продужио рок за рад Комисије да би ова могла
додатно допунити Извештај подацима који су веома важни за рад Трибунала и који би додатно потврдили тужиочеву тезу да је у Сребреници почињен злочин геноцида.
Незадовољан радом Комисије и незавршеним послом онако како је било планирано, Високи представник за БиХ упутио је Писмо Влади у којем је
прво похвалио рад Владе, али није пропустио да каже да није у потпуности
задовољан налазом Комисије па тражи да јој се продужи рок како би Комисија наставила са радом још неко време до 15.10.2004. године и завршила
посао онако како је планирано у Тужилаштву хашког Трибунала и у ОХР.
7.5. Закључци
Комисија је на основу властитих истраживања догађаја у и око Сребренице
од 10. до 19. јула 1995. године цјеловитије сагледа ла наведене догађаје и, поред оста лог, дошла до слиједећих резултата:
271
272

Закљу чак Владе РС о проду жењу рока за рад Комисије, број Трибу на ла 03625141.
Писмо Џереми Еш дау на Председнику и Премијеру РС, број Трибу на ла 03625142.
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– прику пила значајну доку ментацију, информације, са знања и дру ге дока зе
о догађајима у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године, укљу чујући
и оне који до сада нису били познати;
– утврдила да је у периоду од 10. до 19. јула 1995. године ликвидирано више
хиљада Бошњака, на начин који представља тешка кршења међу народног
ху манитарног права, те да је извршилац, поред оста лог, пред узео мјере прикривања злочина премјештањем тијела;
– открила 32 нове, до сада непознате локације масовних гробница, од којих
су 4 примарне. Информације о тим гробницама доставили су искљу чиво извори из Републике Српске (органи Владе и свједоци на терену) и први пут
су добивене на такав начин. Имајући то у виду сматрамо да би треба ло размотрити примјену истог модела у процесу откривања судбине „неста лих
лица“ у цијелој Босни и Херцеговини, без обзира на њихову националну и
религиску припадност;
– утврдила и реконстру иса ла учешће војних и полицијских јединица, укључујући и специјалне јединице МУП-а Републике Српске;
– цјеловитије сагледа ла догађаје у Поточарима, а посебно судбину мјешовите колоне, те оста ле догађаје у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995.
године;
– У циљу утврђивања броја и идентитета лица за која су поднесене апликације Дому за људска права, Комисија је креира ла ба зу података у којој су
компарирани подаци из више извора. Резултати постигну ти у овом дијелу
рада Комисије су значајни и нови.
Та методологија примјењиваће се и у поку шају утврђивања консолидоване
листе свих лица за која се још увијек трага у вези са догађајима у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године.
Комисија би постигла и значајније резултате истраживања да је има ла на
располагању и оста лу релевантну доку ментацију надлежних институ ција
Републике Српске, као и са знања и доку ментацију органа Федерације Босне
и Херцеговине.
Оптерећена веома кратким задатим роком, Комисија је од самог конститу исања радила под јаким медијским притиском, што је додатно оптерећива ло
њене и тако сложене активности. Међу тим, чланови Комисије су успјели да
одоле политизацији предмета истраживања, као и медијским притисцима.
Инкриминисане информације су у Извјештају намјерно изостављене.
Јавност Републике Српске резултате рада Комисије презентиране у овом Извјештају мора посматрати у свјетлу недавне изјаве Предсједника Републике Српске. Прихватање и суочавање са чињеницом да су неки припадници
српског народа починили злочин у Сребреници у јулу 1995. године може
повољно утицати на креирање услова за истраживање свих дру гих злочина
почињених на просторима Босне и Херцеговине и кажњавање починилаца.
КОМИСИЈА:
У Бања Лу ци 11. јун 2004.
(стр. 38–39)

Милан Богданић, предсједник
и оста ли чланови Комисије
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Како коментарисати овако натегнуте закључке?
– Било би занимљиво да је Комисија навела барем један податак који
је открила а који до тада није био познат. У тексту Извештаја не уочава се
ни један пошто је све преписано из познатих предмета у хашком Трибуналу, посебно из предмета Крстић. То важи и за документа.
– Колико представља „више хиљада“ Бошњака за које је Комисија
утврдила да су били ликвидирани? Један од основних задатака који је Комисији на ложила Влада РС, а што је значајније – ОХР-а, био је да се тај број
што прецизније утврди. Шта значи „више хиљада“? Зашто уопштено користе „ликвидирани“, са свим емотивним набојима који га прате, кад им је
познато да значајан број лица чију судбину наводно истражују није ликвидиран него је погинуо? Али то су формулације које су ишле на руку на логодавцима формирања ове Комисије. На овоме су заснова ли закљу чак да је
Влада РС призна ла масовне злочине у Сребреници у релевантном периоду.
– Комисија, или Радна група, доставила је комплетан списак свих
официра, подофицира, војника и цивилних лица који су били у саставу ДК
ВРС и тако је утврђен број учесника у догађајима, пружајући могућност
Тужилаштву Хашког трибуна ла да било кога са тога списка, укљу чујући
куварице у штабу, оптужи за ратне злочине или учешће у њима. Томе су
дода ли и спискове јединица полиције РС које су у том периоду извршава ле
одређене задатке.
– Догађаје у Поточарима и судбину „мјешовите колоне“, како Комисија са пуно такта на зива 28. дивизију која се пробија ла у борбреном поретку,
сагледа ли су „целовито“ на начин да су све преписа ли из предмета Крстић,
а посебно из Иска за Р. Батлера о догађајима у и око Сребренице.
– Јавност Републике Српске никако се не може поистоветити са изјавом тадашњег председника РС Чавића. То је треба ло ОХР-у и МКСЈ, да
председник РС призна да су неки чланови српског народа починили злочине и да је суочавање са том чињеницом неопходно без обзира колико ће
бити болно али ето, по мишљењу Комисије, може допринети да се по истој
матрици, можда, открију и злочини над Србима и другим народима БиХ.
Скоро десет година је прошло од објављивања Извештаја Владе Републике Српске. Могу ли тадашњи Председник Републике Српске, Драган
Чавић, и потписници овог Извештаја навести један злочин против Срба
који је од тада расветљен и процесуиран у знак признања Комисији за њен
дилетантски рад, који је најтеже морално и политички оптеретио Републику Српску и њен народ?
7.6. Додатак Извештају владе РС од јуна 2004. године273
У „Додатку Извештају Владе РС од јуна 2004. године“ наводи се
35 различитих извора података о броју несталих, ексхумираних, иденти273

Додатак Извештају Владе РС од ју на 2004. године, број Трибу на ла 03625524.
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фикованих и слично, са напоменом да је 35. извор дефинисан као велика
група различитих борбених и другиих ратних докумената који би сваки за
себе могао бити извор података. У овом Додатку Комисија се бавила само
упоређивањем спискова и упаривањем познатих и непознатих података као
например ДНК грађе где је то било могуће или упаривањем јединственог
матичног броја грађана (ЈМБГ), и слично. Ништа друго Комисија у овом додатку није ни радила. Циљ оних који су продужили рад Комисије и оформили радна тела за помоћ Комисији био је направити што више спискова како
би се сви бавили само тим спислковима и упоређивањем поуздано неверификованих података које у многим случајевима није ни могуће упоређивати.
Например на једном „Прелиминарном списку“ са око 8.000 несталих налазе
се 42 особе које се воде као мушкарци а имају ЈМБГ за особе женског пола. Тако је то када се жели постићи циљ. Направи се конфузија па се онда
формира комисија која ће ту конфузију наводно отклонити и дати тачне спискове. И сви су се тиме и бавили. Бавили су се списковима несталих за које
и Х. Брумборг, демограф Тужилаштва, каже да то могу бити само спискови
несталих а не и спискови погубљених.
7.7. Додатак Извештају од 1. јуна 2004. о догађајима
у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године274
У овом додатку стоји да:
– Комисија доставља Извјештај Влади Републике Српске, као оснивачу, на
усвајање и да љи посту пак.
– Прилози уз Извјештај садрже и доку ментацију од интереса за органе гоњења и правосудне органе, па Комисија нема надлежност за објављивање
истих. Ово се не односи на спискове неста лих лица.

Ето, сада видимо да је све тајна осим спискова неста лих. Само ти спискови нису тајна. Не треба ни да буду, јер намера ОХР, у сарадњи са МКСЈ,
управо и јесте да спискови неста лих, волшебно трансформисани у спискове погубљених, буду објављени. Постизање политичког и пропагандног
циља на лаже да је најбоље да спискове објави званично тело Владе Републике Српске, која га је и формира ла, да би се створио утисак да је то списак Владе РС.
Ови спискови не пока зују нити, уистину, могу пока зати тачан датум и мјесто нестанка, а никако не разматрају начин и узрок смрти. (стр. 8)

Зар ово не одузима кредибилитет целом пројекту Комисије? Ако она
није у стању да пружи одговоре на најосновнија форензичка питања, каквој
би правосудној сврси њен Извештај могао да послужи?
274
Додатак Извјештају од 1. ју на 2004. године о догађајима у и око Сребренице од 10.
до 19. јула 1995. године, број Трибу на ла 04220352.
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Списак Ц-1. У овоме списку наведено је 4.556 имена, чији је датум нестанка
или смрти изван мандата Комисије и уопште ван јула 1995. У овом списку,
такође, наведена су и она имена која су забиљежена више пу та, углавном из
разлога што су их као неста ла пријавила различита лица. (стр. 9)

Сада тачно видимо да се Комисија свесно или несвесно, вољно или
невољно, бавила и списковима који су изван њеног мандата који је био да
провери спискове неста лих, погинулих или на други начин страда лих у
вези са Сребреницом у јулу 1995. На такав начин, Комисија је направила
још већу збрку. Постоји ли објашњење, зашто се Комисија овим списковима
уопште бавила када нису у њеном мандату?
Подаци о броју неста лих лица, засновани на упоређивању и ана лизи доступних извора, крећу се од 7.000 до 8.000. На основу ексху мираних тијела, према најновијим подацима Међу народног комитета Црвеног крста (МКЦК) од
08. октобра 2004. године, идентификована су 1.482 , од којих је сахрањено
1.300 лица, што је и наведено у сваком од спискова. (стр. 9)

Без обзира на значајан раскорак између бројева неста лих и идентификованих у време писања Извештаја, Комисија упорно и не оба зирући се на
чињенично стање – које у великој мери ни сама не негира – упоређивањем
података из ра знородних и систематки неповезаних извора, проглашава неста ле за погубљене и стиже до задате цифре од 7.000 и 8.000.
7.8. Допуна Извештаја од 30. марта 2005. 30.09.2005. године275
У допуни Радне групе за спровођење закљу чака из Коначног Извештаја Комисије Владе РС стоји:
Високи представник за Босну и Херцеговину, господин Педи Ешдаун, након
што је проу чио Извјештај Радне гру пе, 19. априла 2005. године упу тио је писмо господину Пери Бу кејлевићу, председнику Владе РС. У писму је, између
оста лог навео, да је, заједно са својим сарадницима, размотрио достављени
Извјештај и заклкљу чио да је озбиљно присту пљено изради Извјештаја. Међу тим, иако уважава велике напоре Радне гру пе, оцијенио је да је Извјештај
„у својој садашњој форми непотпун и да је потребно провести додатне активности у циљу испу њавања услова дефинисаних децембарском Одлу ком“
(Писмо Високог преставника од 16. децембра 2004. године, стр. 7).

Пошто Извештај похва љене Комисије ипак није садржао све што су
Ешдаун и хашко Тужилаштво замислили, Комисији је на ложено да формира Радну групу која ће Извештај „поправити“ у складу са прецизно наведеним упутствима. Један од на лога је био да Извештај допуни навођењем
широко дефинисаних „учесника у злочиначком поду хвату,“ што ће рећи
свих припадника Дринског корпуса ВРС и јединица МУП-а РС који су на
било који начин били употребљени у релевантном периоду у јулу 1995. у
Сребреници.
275

Допуна Извјештаја од 30. марта 2005, 30. 09. 2005. године, број Трибуна ла 04632265.
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7.9. Како је вршен увиђај масовних гробница
1. Записник о увиђају276 ( гробница, напомена аутора)
(а)
Изашли смо на прву микролокацију која је улаз у Зелени Јадар, посматрано
из правца Сребренице. Са десне стране асфалтног пу та Сребреница-Милићи, скреће се десно преко Подравања макадамом према селима Посу млићи
и Ораховина. Идући овим макадамским пу тем на уда љености од око петсто
метара од асфалтног пу та Сребреница-Зелени Јадар, са десне стране макадамског пу та на ла зи се травнати прилаз и на проширењу обраслом остругом, бујади и ситним растињем на ла зи се највјероватније једна секундарна
грпбница (од примарне са Глодове). Њене координате су ЦП-63863/О833О.:
Дужине је око 50, а ширине око 15 метара. Претпоставља се да је измјештена ујесен 1995. године. Почетак гробнице је уда љен од макадамске цесте око
10 метара.

Ово су претпоставка до претпоставке. Како Комисија зна да је ова секундарна гробница од примарне из Глогове? И како уопште зна да је то масовна гробница? Ваљда зато што је обрасла карактеристичним растињем
које овде набраја. Расту ли бујад и ситно растиње као и оструга само изнад
масовних гробница?
На истом лока литету уз Зелени Јадар на ла зи се и дру га секундарна масовна
гробница уда љена од прве око 70 метара уз шумски пут према Посумлчићима и Ораховцима. (Затим се наводе координате и димензије и за обе гробнице и каже се да су слично обрасле, напомена аутора) Кретање по њима
нисмо вршили из безбједносних разлога. И ова гробница је секундарна и
претпоставља се да је пренешена са Глогове.

У овом конкретном слу чају, председник Комисије није изашао на лице места у страху од мина, али тврди да је то секундарна масовна гробница пренешена из Глогове. Како и одакле су Комисији били познати тако
подробни подаци (статус гробнице, да ли је уопште гробно место, садржај
итд.) о једном суштински неистраженом месту где је и кретање било ограничено из „безбедносних разлога“? Ни на једно од фундаменталних питања – нема одговора.
Други локалитет налази се на простору Видиковац. Наиме, проласком уским
асфалтним путем према мјесту Залачје и (нечитко), који се налази са лијеве
стране пута Братунац – Сребреница код Православног гробља, након пређеног
пута од два и по километра успона, са десне стране описаног пута, посматрано
из правца подножја, налази се земљани пут. Уласком у исти, на уда љености
око 30 метара од скретања, са десне стране тог земљаног пута, непосредно
уз пут на проширењу налази се гробница. Величине је осам пута пет метара.

По ком основу се изводи закљу чак да се ради о масовној гробници?
Зашто Комисија не наводи податке који упућују на такав закљу чак? За ова276
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кву информацију могуће је само рећи да је непоуздана и да се на основу
тога ништа конкретно не може закљу чити. Као и за ово што следи:
Са лијеве стране истог пу та, то јест су протно од описаног претходно, на ла зи
се колски земљани прилаз у шу му дужине око 20 м који се завршава на проширењу обраслом травом и ситним растињем. На почетку овог колског прила за на ла зи се разбацано смеће. Ма ло да ље, на завршетку овог проширења
је дру га гробница на овом простору. Величине је око педесет пу та двадесет,
од чега је дужина око педесет метара. Обје су обрасле као и горе и … очито
од ударају по растињу од околине.

2. Записник о увиђају-лоцирању277 (гробница, напомена аутора)
Након сачињеног плана присту пило се лоцирању како слиједи. На простору
Зеленог Јадра постоји више масовних гробница сребреничких жртава, од
којих смо до данас лоцира ли 5. Процјењује се да свака од локација садржи
између десет и петнаест тијела. Све гробнице су наводно секундарне, настале измјештањем гробнице из села Глогова.

На чему су ове процене засноване? Комисија ништа не тврди и ништа
дока зима не поткрепљује. Она једноставно констатује да су ове гробнице наводно секундарне и одакле њихов садржај потиче. Комисија не наводи ниједан податак који би садржај ових гробница повезао са примарним
гробницама у селу Глогова.
Дру га локација.
На ла зи се на око шест километара уда љености од ула за у Зелени Јадар. Улазећи у лијеву кривину с десне стране пу та, види се црвени кров недовршене
куће. Тјеме кривине тангира рампа дужине око 20 метара која у дужини од
четири и по метра и ширини од четири и по метра заврашава масовном гробницом. Координате: ЦП 63429/79285, надморска висина 801 метар.

Опет се не наводи ништа што би ука зива ло на то да се овде ради о масовној гробници. Какве чињенице и податке Комисија има на располагању
којима дока зује да се ради о масовним гробницама?
Трећа локација.
Уда љена је 120 метара од гробнице (2) на проширењу десне стране пу та.
Поред гробнице се на ла зи комби зарастао у шибље и дру ги аутомобилски
отпад. У БЛИЗИНИ ОВЕ ЛОКАЦИЈЕ НА ЛАЗИ СЕ ЛИНИЈА ДОДИ РА И
ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ОД МИНА ЗБОГ ЧЕГА СЕ НЕ УДА ЉА ВАТИ ВАН
ОВЕ ЛОКАЦИЈЕ.
Координате ЦП 63396/79326, надморска висина 885 метара.
Четврта локација.
На ла зи се десно од пу та Јадар-Љесковик. До гробнице се дола зи скретањем
са асфалтног пу та на раскрсници обиљеженој наткривеном дрврном ознаком ловишта за Љесковик. Убрзо након престанка дијела асфалтног пу та
277
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који води према паркингу лијево, макадамским пу тем се продужава око 50
метара гдје почиње с десне стране пу та брезова шу мица. На пољу, на ивици
шу ме на ла зе се три површине у дужини од око метар и по пу та десет метара
на којима је земља избачена из кана ла што представља гробницу. Највероватније је ископ гробнице вршен машински, а након довожења тијела затрпаван ручно. Координате: ЦП 62761/77086. надморска висина 978 метара.
Пета локација.
Налази се поред скретања са макадамског пута који води кроз шуму напријед
од четврте гробнице, према Бијелим водама гдје има знака за Котјевац кроз
Бијеле воде. Скретањем десно, десна рачва пута води узбрдо до разрушеног
комплекса кућа. Испод резервоара за воду, изнад десне стране пута, видљиво
је помјерање земље што представља гробницу. Координате: ЦП 63457/75743,
надморска висина 1093. Предвизита завршена у 11 часова и 30 минута.

Зар председнику Комисије није па ло на памет и алтернативно објашњење да би то могли бити ровови и саобраћајнице који су некада за време
рата ископани као део фортификација, чија је намена ојачавање одбрамбених положаја? Или да су у питању гробнице везане за асанацију терена зато
што се највећи део борбених дејстава између ВРС и А РбиХ почетком јула
1995, пре пада Сребренице, догодио управо на подручју Зеленог Јадра? Комисија се сервилно држи задатог сценарија и не усуђује се да искорачи из
параметара које на логодавци намећу. Најзад, као у претходним примерима
не наводи се ниједан материјални доказ да се ради о масовним гробницама.
3. Записник о увиђају-лоцирању гробница278
Прва локација: Рејон Љељенда, секундарна (веза Глогова), преко 100 тијела.
Мјесто у близини гдје је утврђена четврта локација масовне гробнице 05. 05.
2004. године, десно од пу та Јадар-Љесковик. С десне стране пу та, на предњој ивици шу ме уочљив је плато површине око двадесет пу та седам метара
и трагови гусјеница односно точкова инжењеријске машине.
Координате: ЦП 62827/77112.
Дру га локација: с. Јасенова (пут Зелени Јадар-Слаповићи), секундарна (веза
Глогова) око 200 тијела. На ла зи се на прила зу секундарној гробници лоцираној 05. 05. 2004. године описане под редним бројем 7. (седам) табеларног
прика за, гробница је величине око 25×4 метра.
Координате: ЦП 64207/79038.

Како је Комисија утврдила да је преко 100 или око 200 тела у наводним масовним гробницама, када није вршила ексхумације?
Ово је добар пример рада што нас упућује на закљу чак да су бројеви
које користе и Комисија и Хашко тужилаштво – произвољни. А што се тиче
трагова гусеница и точкова инжињеријских машина, од 1995. до 2004. го278
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дине вероватно је да би одавно зарасли и не би се никако могли видети. Да
се неки трагови и виде, зар основни принцип одговорног научног рада није
разматрање алтернативних објашњења? Зар то не би могли бити трагови од
машина које су употребљаване за утврђивање положаја за одбрану или од
кретања тенкова и других борбених возила током борби?
4. Записник о увиђају-лоцирању279
Прва локација – село Ка зани, Сребреница. Примарна гробница до 20 тијела.
Гробница се на ла зи поред локалног пу та на који се дола зи са главне цесте
Сребреница-Брату нац на изла зу из града, лијево код бензинске пумпе, преласком преко моста ријеке Крижевица, а затим ријеке Ка зани, преко пу та
бошњачког гробља. На људска тијела су бачена 3 убијена коња. Гробница се
на ла зи око 15 метара низводно од моста између макадамског пу та и ријеке
зване Ка зани. Координате: ЦП 63057/86237.
Дру га локација село Ку тлић, примарна гробница до 50 тијела, 80 метара
низводно од прве локације, с десне стране макадамског пу та код сивог металног WС. Изнад људских скелета набацане животињске кости. Координате: 63058/86361.

Комисија је боравила на том лока литету од 9 до 12 часова и ма ло је
вероватно да је за то време могла откопати три масовне гробнице да би
утврдила све појединости изнад и испод земље које се наводе.
Трећа локација, насеље Видиковац, пут према селу За ла зје, више секундарних гробница, око 1.000 тијела.
На овај пут се изла зи скретањем са пу та Сребреница-Брату нац, десно код
православног гробља, успоном који прола зи кроз насеље Видиковац. По
проласку кроз наведено насеље, почев од прве локације масовне секундарне
гробнице (Координате: 63890/86788) у дужини око 1 километар с лијеве и
десне стране на падинама завојитог планинског пу та под набачајима смећа и
земље преко ивице пу та идентификовано је 6 локација. Координате… (затим
се наводи координате свих 6 локација, напомена аутора).

Председник Комисије, као и главни истражитељ Тужилаштва Жан
Рене Руез, поседују феноменалну способност да виде шта има под земљом,
иако ништа још није откопао. Није им потребно да откопају масовне гробнице, да утврде колико у њима евентуално има људских тела и на који
начин су настрада ли. У овом погледу очигледно мање обдарени генерал
Смит, на питање шта мисли о фотографијама наводних масовних гробница, рекао је да би то могле бити гробнице које су последица жестоких борби
током пробоја 28. дивизије (а било их је најмање три) и додаје: „Фотографије су добре али не пока зују ништа шта се дешава под земљом.“ И енглески
генерал објективније прика зује догађаје у и око Сребренице у јулу 1995.
године од Комисије владе Републике Српске.
279
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5. Новолоциране масовне гробнице280
До данас (29.05.2004.) Комисија је, ослонцем на органе и институ ције Републике Српске, те на основу сопствених извора, а у вези предмета истраживања (утврђивање локација потенцијалних појединачних, групних и масовних, како примарних тако и секундарних гробница) открила:
– 23 секундарне масовне гробнице (око 2.000 тијела)
– 3 примарне масовне гробнице (око 90 тијела)
– 1 терцијерна масовна гробница (око 20 тијела).

Опет се морају поновити многа од већ постављених питања. Како је
установљен број тела у тим гробницама? Како је Комисија за око два месеца
(почела је са радом у марту 2004. године) извршила ексхумацију 27 масовних гробница, под претпоставком да је то учинила? Ако није, на основу чега
наводи број тела која те гробнице наводно садрже? Зашто Комисија на ова
суштинска питања нема одговоре и не пружа доказе? Али утврђивање броја
укопаних тела је тек почетак истраживачког процеса. Комисија је била дужна да утврди узрок смрти, начин на који је смрт наступила, време када је
наступила и друге околности које би указале на чињеницу да су тела погубљена, односно да се не ради о погинулим борцима током борби за Сребреницу и током пробоја 28. дивизије. Она то није учинила.
7.10. Обраћање председника Републике Српске Драгана Чавића
јавности поводом Извештаја Комисије Владе РС за Сребреницу
За свако тешко питање може се дати адекватан одговор ако смо спремни да
се суочимо са истином, ма каква она била.

Не „за свако тешко питање“ него „на свако тешко питање…“ Изгледа да
се ради о неписменом човеку. Или је он тада можда толико био престрашен и
уцењен да није био способан ни да писмено састави свој говор. Суочавање са
истином мора бити реално и то само на основу установљених чињеница. Да
ли је Комисија Владе РС за тако кратко време могла установити чињенице и
да ли је имала стварну слободу да их објективно истражује? Није, и доказ за
то је да је сценарио скоро у потпуности преписала из оптужнице и пресуде
генералу Р. Крстићу и других хашких оптуженика. Чавић каже да је Комисија завршила рад након вишемесечног мукотрпног рада, а Трибунал није
могао утврдити истину ни након девет година рада пре Комисије.
Чавић у продужетку излагања наводи да је створена слика жртве-Муслимана и починиоца-Срба. Затим цитира Филипа Корвина281:
Оно што се догоди ло у Сребреници није био само масакр Срба над Муслиманима, него серија крвавих напада и противнапада која је након трогодишњег периода борби доживила свој врху нац у јулу 1995. године.
280
281
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Ето и помоћник команданта УНПРОФОР-а за цивилна питања у време сребреничких догађаја зна да су жртве великим делом последица серије
напада и противнапада током целог периода сукоба. А председник Републике Српске и не спомиње погинуле током борби за Сребреницу и током
пробоја 28. дивизије ка Тузли. Не спомиње, јер о томе се не говори у хашким оптужницама и пресудама, па зашто би он говорио нешто што би
засигурно на њега навукло бес Високог представника?
Али свих ових протеклих година јавност се поларише национално, тражећи
да се дефинише ко је био узрок, а ко је био посљедица. Тражећи узрок и
тражећи посљедицу свих ових година уствари тражи се равнотежа у злочину, без изузетка код свих у БиХ. Претпоставка да узрок по правилу производи посљедицу, и да је посљедица оправдан одговор на узрок је уствари
уза лудно тражење ненаписане правде да се злочин оправдава злочином.

Поново видимо да се ради о неписменом или препаднутом човеку.
Није „ко је био узрок, а ко је био посљедица“ већ „шта је узрок, а шта посљедица“. Осим тога не дефинише се ко је био узрок, а ко посљедица, већ
се то открива на научној основи исцрпним истраживањем и утврђивањем
свих релевантних чињеница и информација о догађајима који се истражују.
Тешко је било наћи Србе који ће радити у Комисији јер су били свјесни историјске одговорности пред властитим народом због истраге којом треба да се
утврди што више дока за за истину о 9 дана сребреничке трагедије, и о улози
Срба у страдању Бошњака.

Чавић већ признаје да је била сребреничка трагедија и признаје да су
Срби били починиоци те трагедије јер апострофира њихову улогу. Тачно је,
међутим, да је било тешко наћи Србе који би радили у таквој Комисији. Нема пуно Срба који су спремни да раде против интереса сопственог народа
или на његову штету. У „Правилу службе војске Кра љевине Југославије“
из 1939. године на ла зи се одредба да се појединци који вољно или невољно,
намерно или ненамерно, раде на штету свога народа, државе и кра ља дефинишу као – издајници и домаћи непријатељи. Зна ли Драган Чавић да је
улога ВРС, као и сваке друге војске у свету, да у оружаном сукобу пора зи
непријатељску војску, а то се постиже само наношењем неприхватљивих
губитака у људству и материјалним борбеним средствима? То је била и
улога А РбиХ у односу на ВРС. Зна ли Чавић каква је улога Бошњака у
страдању и трагедији Срба? Такође, зна ли да су погинули током борби за
Сребреницу и током пробоја 28. дивизије А РбиХ – легитимне жртве, и да
су међу губицима на бошњачкој страни – они најбројнији?
Извјештај недвосмислено констатује да су у 9 дана јула 1995. године, у подручју Сребренице почињена злодјела.

Чавић је сада још конкретнији па каже да „извјештај недвосмислено
констатује…“
Прво не констатује извјештај већ Комисија у Извјештају. Ово је трећи пример који пока зује да је Чавић неписмен. Али да је само то у питању,
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можда би му се могло и опростили ако је то радио под стресом и у страху
да не буде оптужен, смењен или можда нешто друго. Уцењен због нечега,
можда. Најбоље би било да он на ово одговори.
Раздвојени војноспособни Бошњаци у Поточарима (њих најмање 1.000) одвезени су из Поточара на дру га мјеста заточења у Братунцу 12. и 13. јула,
гдје су довођени заробљеници из мјешовите колоне у шу ми, а одатле на мјеста погубљења.

Није тако. И у Оптужници у предмету Вујадин Поповић и оста ли (IT05-88-PT), параграф 80, „Чињенични основ тужилаштва“, као и у предмету
Толимир (IT-05-88/2I), параграф 19, пише да је у Поточаре заједно са женама, децом и старцима стигло „неколико мушкараца“. Овај део Чавићеве
изјаве тачно је преписан из оптужнице у предмету Крстић. Као и Тужилац
Хашког трибуна ла, председник РС забашу рује чињенично стање тако што
28. дивизију А РБиХ, која се пробија ла под оружјем, на зива „мјешовита
колона“, како би се нагласило – у складу са ставом и у интересу Тужилаштва – да су се у колони на ла зили и цивили које је ВРС убија ла. Чињенице
демантују Чавића зато што то није била „мјешовита колона“ већ 28. дивизија А РБиХ, ојачана остатком војноспособних мушкараца из сребреничке
енклаве, чија је команда одлу чила да се пробија ка Тузли.
У току дана је до 17.30 заробљено најмање 6.000 му шкараца, који су распоређени на неколико локација. Највећи број заробљених одвођен је на сабирна мјеста у Новој Касаби гдје је заточено између 1.500–3.000 људи, и у село
Сандићи на једној пољани гдје је било заточено између 1.000–4.000 људи.
Један број заробљених код Нове Касабе и Коњевић Поља убијени су на обали Јадра ују тро 13. јула 1995. године…“

3.000 + 4.000 = 7.000. У поменутим оптужницама каже се да је на ливади у Сандићима било 1.000 заробљеника, а не од 1.000 до 4.000. Председник Републике Српске, Драган Чавић, у свом обраћању народу самоиницијативно учетворостру чује број заробљеника да био се поткрепио унапред
одређени али ничим документовани број погубљених. Све бројеве који се
односе на заробљавања, заточења, превожења и погубљења преузео је из
Извештаја Комисије, а ова из оптужница и извештаја војних експерата Тужилаштва…А шта је стварно од свега тога тачно видели смо у 1. поглављу.
Фа за испитивања је окончана посјетама, провјерама и прелиминарним верификацијама 3 примарне и 29 секундарних и терцијерних гробница.

У одељку „Како је вршен увиђај масовних гробница“ пока зан је дилетантски и научно недопустив начин како је Комисија открива ла масовне
гробнице.
Након свега овога, најприје као човјек и Србин, па онда као отац, брат и син,
а тек онда као предсједник Републике Српске морам рећи да је ових 9 дана
јула сребреничке трагедије црна страница историје српског народа.

7. КОНТРОВЕРЗЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ВЛА ДЕ РС
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Одакле Чавићу право да доноси овако драстичне закључке? Пре би се
могло рећи да Извештај Комисије који у свом обраћању промовише представља црну страницу у историји политичког опортунизма и бесчашћа.
Ова ана лиза Извештаја Комисије владе РС од 2004. године могла би
послужити као добра основа и разлог да Републички центар Владе РС за
истраживање ратних злочина, од председника и чланова Комисије одвојено узме изјаве у којима би се они изјаснили под каквим околностима су
радили на истраживању и писању овог контроверзног документа. Исцрпну изјаву би, такође, треба ло узети и од тадашњег председника Републике
Српске, Драгана Чавића. Те изјаве Републички центар би могао приложити
као саставни део Извештаја новоформиране Комисије која би релевантне
догађаје проу чила на објективан начин. Тако би се богат материјал ставио
на располагање заинтересованим истраживачима, пре свега историчарима,
за даљње проу чавање догађаја везаних за Сребреницу у јулу 1995. године,
али и контекстуално пре тога. Било би корисно да се Влада Републике Српске озбиљно позабави начином како је настао Извештај од 2004. године и
да у светлу нове грађе на ову тему изврши темељно преиспитивање свих
чињеница и околности у вези са догађајима у Сребреници у јулу 1995. и
њиховим стварним узроцима.

ЗАКЉУЧАК

Догађаји у и око Сребренице у јулу и августу 1995. године одвијали су се у условима грађанског рата у Босни и Херцеговини у којем су, на
подручју Сребренице, биле сукобљене Војска Републике Српске и Армија Републике Босне и Хереговине. Две легитимне војне силе двају народа.
Током целог периода рата непрекидно су вођени борбени окршаји између
јединица ВРС и А РБиХ које су биле у борбеном додиру на положајима
око Сребренице и Жепе, са мањим или већим прекидима, договореним или
прећутним. Током тих окршаја обе стране су има ле људских губитака и међу војницима и међу цивилима.
Резолуцијама СБ УН и Спора зумима на основу њих, Сребреница и
Жепа су проглашене заштићеним зонама и треба ле су бити демилитаризоване. Спора зум о демилитаризацији није извршен одбијањем А РБиХ да га
спроведе и неревносним за лагањем снага УН у том смислу. Због тога је у
енклавама непрекидно егзистира ла 28. дивизија А РБиХ и изводила борбене акције према ВРС и РС из енклава, користећи УНПРОФОР као штит. То
је ВРС примора ло да стално држи јединице око енклава бранећи становништво и територију РС.
Напетост око енклава је расла са порастом броја борбених акција јединица 28. дивизије А РБиХ према јединицама ВРС и цивилном становништву на ободу енклава. Пропорционално порасту интензитета борбених
дејстава јединица 28. дивизије А РБиХ нараста ла је и одлучност јединица
ВРС, пре свега јединица Дринског корпуса, да се дејства 28. дивизије спрече и елиминише опасност по борце ВРС, цивиле у Републици Српској и њену територију. Циљ дејстава 28. дивизије је био: у координацији са оста лим
јединицама А РБиХ са фронта спојити Сребреницу и Жепу са територијом
Тузле и Кладња, чиме би проширили територију под својом контролом и
пресекли РС на источни и западни део. Стварна сврха избегавања демилитаризације енклава и задржавања 28. дивизије у њима била је дејство
те јединице из позадине и помоћ на деблокади Сарајева, што је био општи
циљ А РБиХ. Сарајево је било у фокусу интересовања политичког и војног
врха Федерације БиХ. Сребреница није била стратегијска територија. Њен
значај, за политички врх Муслимана, био је онолики колико је могла допринети стратегијском циљу – деблокади Сарајева. ВРС је била принуђена да
на дејства 28. дивизије А РБиХ адекватно војно одговори и спречи остваривање општег циља А РБиХ и тако заштити територију РС.

ЗА КЉУ ЧАК
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Када су отпочеле борбе око Сребренице команда 28. дивизије и локално цивилно руководство су очекива ли да ће им А РБиХ пружити адекватну
помоћ. Исто су очекива ли и од УНПРОФОР-а. Ни једно ни друго се није
догодило. Због тога су команда дивизије и општинско руководство заједно
одлу чили да се становништво раздвоји у две групе: на жене, децу и старце
са једне стране и 28. дивизију са остатком војноспособних мушкараца са
друге стране.
Жене, децу и старце су упутили у ба зу УН у Поточаре, сигурни да ће
одатле бити евакуисани у Тузлу и околину. Са остатком војноспособних
мушкараца, дивизија се пробија ла ка Тузли. У пробоју су има ли знатне губитке. Ако се изузму чарке на рубовима енклаве, саму Сребреницу нису ни
бранили, па су јединице ДК ВРС ушле у њу без борби.
Како видимо, напуштање територије Сребренице је било комплетно,
а према догађајима како су се одвија ли, и планирано. Зашто би, да није било плана напуштања Сребренице, ратно Председништво још 9.јула тражило од Изетбеговића да се преговара са ВРС, да ова отвори коридор за исељење становништва превозом, а војске пешке? То су тражили још у априлу
1993. године, у време сличне кризе када српске снаге зама ло нису освојиле
Сребреницу. Од тада датира размишљање да се та територија напусти и да
се становништво пресели у сигурнија подручја.
Ствари су се тако и одвија ле. Евакуацију су планира ле снаге УН, а
извршењу је помогла ВРС давањем превозних средстава. Планирање евакуације становништва из Сребренице, касније и из Поточара, вршено је још
1993. године. Те године је започета, али је на интервенцију владе из Сарајева ускоро обустављена, евакуација становништва из енклаве Сребреница.
Становништво је желело да напусти енклаву и да се исели у Тузлу и околину. Дакле, радило се о евакуацији или исељењу, а не о депортацији становништва или присилном премештању. Овај закљу чак се односи и на Жепу.
Идеја политичког врха Муслимана је била да се територија војнички
изгуби, па да се онда изврши замена за територије око Сарајева. Лукаво
према своме народу, и нарочито војсци. Згодно за касније хва љење како
су, ето, успели разменити територије које су већ биле изгубљене. У сваком
слу чају претходно изгубљена територија лако се нашла у пакет аранжману
за размену за друге сводећи поделу БиХ на два дела, по принципу 51% за
Федерацију БиХ и 49% за Републику Српску. Муслиманској влади у Сарајеву треба ле су жртве у сопственом народу, како би се свету прика за ло да
су они општа жртва у БиХ. Жртвована је Сребреница, јер је њу било најлакше жртвовати. У Сарајеву су зна ли да је Сребреница заједно са Жепом
од стратегијског значаја за Републику Српску. Због тога су баш њих и жртвова ли. Али треба ле су и људске жртве да би се из тога црпла политичка и
пропагандна корист. Ни то није изоста ло. Ибран Мустафић каже да су Бошњаци побили Бошњаке и да је у Сребреници на тај начин убијено 500 до
1.000 људи, а влада у Сарајеву каже да ће из Жепе евакуисати само оне људе
који су јој потребни. Има за владу у Сарајеву и непотребних Жепљака. По-
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што се ипак није десио масакр очекиваних великих размера, припремљен
је списак наводно неста лих током борби за Сребреницу и током пробоја 28.
дивизије. Пријављено је 8.000 до 10.000 неста лих војноспособних мушкараца. То је тужилаштву био основ за подизање оптужница за геноцид, како
су га ква лификова ли, али и основ да се заступа број погубљених „више од
7.000“.
На основу резултата ана лизе кретања заробљеника са сигурношћу се
може констатовати да у Сребреници није извршен злочин размера које заступа оптужба. Тестирајући резултате истражитеља и експерата тужилаштва, до којих су они дошли, углавном форензичком методом, а које тужилаштво хашког Трибуна ла заступа у оптужницама, пока за ли смо да, у верзији, по којој је у Сребреници након заузимања погубљено више од 7.000
мушкараца, постоји велика пра знина и да ту верзију није могуће на поуздан начин дока зати. Тестирање је извршено праћењем кретања заробљеника 28. дивизије. Подаци који су коришћени за ана лизу праћења кретања
заробљеника су искљу чиво из две оптужнице и „Иска за“ војног експерта
тужилаштва. Ана лизом је утврђено да оптужнице садрже мањкавости које
се противе принципима математике, законима логике и законима здравог
ра зума. Тако, на пример, ана лизом броја заробљених бораца 28. дивизије
А РБиХ и бројева превезених на стратишта и погубљених, које тужиоци
наводе у оптужницама, произила зи да има више превезених на стратишта
од заробљених, што није могуће. Такође има више погубљених него довезених на стратишта, што је немогуће. Ана лиза је пока за ла да према подацима
Тужилаштва има више погубљених од заробљених, и то осетно – више од
1.000 – што је такође немогуће.
Један једноставан пример ана лизе кретања живих становника енклаве Сребреница пре и после операције ВРС „Криваја-95“, такође је пока зао
да тужилаштво нема поуздане податке о броју наводно погубљених и да
број, који заступа у оптужницама, не може на поуздан начин дока зати. Тај
пример је компаративно тестирање тврдњи и података Тужилаштва садржаних у оптужницама. Подаци које Тужилаштво наводи и тврдње садржане у оптужницама скоро у целости се не подударају. То, ван сумње, упућује
на закљу чак да су оптужнице мањкаве, непрецизне и да садрже нетачне
податке. С друге стране, убедљиво сугерише да су скоро сви становници
Сребреничке енклаве, на разне начине, у јулу 1995. напустили њену територију и преселили се у Тузлу и околину. Нажа лост, нису изашли само
они који су током борби за Сребреницу и током пробоја изгинули. А њих је
највише међу губицима, што ипак не значи да није било појединачних убистава, а могуће и групних. Међутим, ана лиза садржана у претходној књизи, „Сребреница – геноцид над истином,“ и ова, пока зују ван сумње да није
погубљено „више од 7.000 војноспособних мушкараца Сребренице“, како
се у оптужницама заступа. Са војног становишта, погинули током борби за
Сребреницу и током пробоја 28. дивизије А РБиХ су легитимне жртве. Појам „легитимна жртва“ је правно примерен, мада је сам по себи неетичан.
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Али рат је нелегитимно средство политике. Рат не започињу војници. То је
„спорт“ политичара.
А шта рећи у вези за Извештај Комисије владе Републике Српске
2004. године, а да се остане у границама пристојности и ра зумног закључивања? Извештај је пун контроверзи. Прво, Комисија владе РС није била
у могућности, ни физички ни ментално, да у задатом року од шест месеци,
утврди чињенице у вези са догађајима везаним за Сребреницу. Тај рок није
био реа лан. Обављање сличног задатка није пошло за руком Трибуна лу за
девет година пре тога. Тужилаштво Трибуна ла одуста ло је од непосредних
да љих истраживања на терену 2001. године, када је повукло своју форензичку екипу са подручја Сребренице. Комисија Владе РС у свом Извештају
сама констатује да је тек потребна накнадна, целовита научна ва лоризација
предмета којим се Комисија бавила. Тиме Комисија имплицитно признаје
да њен Извештај није састављен на ба зи чињеница и научних истраживања. Као што смо пока за ли, он је заправо написан на ба зи података преузетих од Тужилаштва Хашког трибуна ла. То значи, пре свега, из оптужнице
и пресуде у предмету Крстић, дакле ослања се не на независно прибављене
и истражене чињенице него на материјал једног контроверзног ad hoc суда.
Подра зумева се да такав Извештај не задовољава строге критеријуме научног истраживања и прихваћене научне принципе. То, у основи, значи да
Извештај није састављен на основу поуздано утврђених чињеница, и да је
ра зумно сумњати у његову суштинску тачност. Садржи научно непроверене податке, јер мимо пристрасних извора које цитира Комисија није навела
ниједан други документ или изјаву на основу којих заснива своју ана лизу
и Извештај.
Циљ разматрања био је прика зивање чињеница, докумената и стручних оцена и закљу чака у вези са догађајима који су у јулу 1995. кулминира ли падом енклаве Сребреница. На основу изложених чињеница и закљу чака, научна, стручна, интелектуална и политичка јавност ће знати да
препозна шта је истина, а шта не.
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Ратко П. Шкрбић рођен је 1950. године, као осмо дете, од оца Петра
и мајке Ђурђије. Основну школу је завршио у родном селу Хотковци, и у
селу Оџак код Гламоча где је била и Месна канцеларија и Задња пошта. Био
је одличан ученик. Након завршетка основне школе завршио је гимна зију у
Гламочу, пошто су оста ли без успеха сви покушаји да упише средњу стручну школу, да би се што пре запослио или уписао Војну ва здухопловну гимна зију у Мостару и наставио школовање у Ва зду хопловној војној академији и постао пилот. Због превеликог сиромаштва у породици и прераног
губитка оца, који је преминуо 1953, године и којег Ратко није ни упамтио,
гимна зију је завршио као војни стипендиста. Након завршетка гимна зије, школовање је наставио у Војној академији копнене војске у Београду
и Крушевцу. Војну академију, смер Атомско-биолошко-хемијска одбрана
(АБХО) завршио је 1973. године.
Професионалну војну каријеру је започео, као сви млади официри, у
трупи на почетничким командирским дужностима у воду и чети АБХО,
као командир. Након тога премештен је у Школски центар АБХО у Крушевцу и постављен на дужност наставника у Катедри тактике АБХО. Предавао је Војну метеорологију у свим школама АБХО и Тактику АБХО у
Војној академији и Школи резервних официра до 1984. године.
Године 1984. премештен је у Војно-технички институт КоВ, погон лабораторија у Мостару и постављен за Помоћника Начелника института, а
касније и за заступника начелника. Са колегама и сарадницима у институту је радио на пројектима техничке и медицинске заштите људи и материјалних средстава од последица оружја за масовно уништавање или од
нуклеарног, хемијског и биолошког оружја. Овде је стекао нова са знања и
искуства у раду на научно-истраживачким пројектима и пословима и, на
најбољи начин, схватио везу теорије и праксе, поготово у својој професији
и струци. У институту је остао до 1992. године, када је институт са комплетном стручном документацијом, погонима и лабораторијском опремом
изву чен у Србију, због све већег заоштравања политичке ситуације у БиХ
на националној основи и грађанског рата који је био на помолу.
Наставио је усавршавање у својој професији. Године 1988/89. завршио
је Командно штабну школу тактике у 40. класи те школе, као најбољи слуша лац, први у рангу, за шта је и награђен, а 1990/91. годину завршава и
Школу општенародне одбране – Ратну школу, највишу војну школу у ЈНА.
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Осим наведених дужности обављао је и дужности из своје професије
у оперативним командама (Корпусима), у оперативним и органима кадровске службе у Генералштабу. За време грађанског рата у БиХ обављао је
дужности начелника штаба у лакој пешадијској бригади и команданта пешадијске бригаде у Војсци Републике Српске.
Последњих пет година активне војне службе обављао је дужност Руководиоца групе наставника за командно-штабно усавршавање, на Катедри
стратегије Школе националне одбране у Војној академији Војске Савезне
Републике Југославије, затим Србије и Црне Горе и најзад Србије, у звању
доцента. Предавао је предмете „Војна стратегија“ и „Ратоводство“ на свим
последипломским усавршавањима у Војној академији. Може се закљу чити
да се ради о богатој и ра зноврсној војничкој каријери.
Пензионисан је у чину пуковника са 41,5 година пензијског стажа.
До сада је објавио научни чланак „Ана лиза становништва Сребренице пре, у току и после операције Војске Републике Српске „Криваја-95“. Рад
је објављен у „Зборнику радова“ са научне конференције одржане у Руској
академији наука у Москви, априла месеца 2009. године посвећене Хашком
трибуна лу и феномену Сребреница и у „Зборнику радова“ посвећеном истом скупу невладине организације „Историјски пројекат Сребреница“.
Године 2011. објавио је књигу „Сребреница – геноцид над истином“ у
издању издавачке куће „Свет књиге,“ Београд.
За потребе одбране генера ла Толимира, у својству Војног вештака израдио је два експертска извештаја: „Кретање становника Сребренице“ и
„Сребреница и Жепа“.
Овом књигом се употпуњује истраживање догађаја у и око Сребренице у јулу 1995. године, са напоменом да истраживања нису завршена и да
их треба наставити.
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Књига под насловом „Сребреничка подва ла“ је друга књига аутора
Ратка Шкрбића о Сребреници, која садржи наставак истраживања изнетих
у претходној књизи „Сребреница – геноцид над истином“ у издању „Свет
књиге“ (Београд, 2011). Обе књиге односе се на један мањи војни сукоб око
Сребренице у грађанском рату у Босни и Херцеговини у јулу и августу
1995. године, у коме су делови Дринског корпуса Војске Републике Српске (ВРС) пора зили 28. дивизију Армије Републике Босне и Херцеговине
(А РБиХ) у операцији „Криваја-95“. Иако ограничен по простору, времену
и учесницима, овај догађај је, путем ратне пропаганде босанских Муслимана, изнет по систему „ма ла плева на велики ветар“ у орбиту западних, а
затим и светских медија, и престављен као „етничко чишћење“, „масакр у
Сребреници“, „геноцид“ над Муслиманима Сребренице, у коме је наводно
погубљено 7.000–8.000 ратних заробљеника и цивила.
Истраживања које провео Р. Шкрбић, и прика зао као вештак у два
експертска извештаја пред претресним Већем Међународног трибуна ла за
бившу Југославију у Хагу, говоре супротно. Уместо „геноцида“ над Муслиманима Сребренице догодио се својеврсни геноцид над истином о Сребреници и велика подва ла свету, људској савести, правди, части, па чак и здравом ра зуму. Сва проведена истраживања везана су за утврђивање људских
губитака и то само на муслиманској а не и српској страни. А због захтева
непристрасности, искљу чиво на основу муслиманских а не српских докумената, као и на основу докумената међународних организација и снага које су у том периоду боравиле у Сребреници и околини, са или без мандата
УН, и на основу релевантних докумената у списима предметима вештачења као и уврштених у дока зне предмете Већа.
Прва књига Р. Шкрбић, узета као „Први извештај“ вештака, односи се
на кретања живих становника Сребренице пре и после операције ВРС у којој је на једноставан начин, дока зано да се муслиманске жртве Сребренице
никако не могу иска зати у хиљадама, већ само у стотинама, чиме аутор не
оспорава да је било појединачних слу чајева кршења међународног хуманитарног и ратног права од српске стране, као и појединачних злочина над
Муслиманима.
Друга књига, која је овде пред читаоцима, наста ла је на основу „Другог извештаја“ вештака у једном од предмета, пред Хашким трибуна лом
2012. године. Односи се на праћење података наведених у документацији
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Већа о броју заробљених војника 28. дивизије А РБиХ током њеног пробоја
из Сребренице ка Тузли, „из колоне“, и „издвојених“ из масе становништва
за евакуацију из Поточара, а који су наводно сви превежени на стратишта и
погубљени (стрељани) до завршетка борби. На основу наведене релевантне документације Већа, испа ло је да има 520 више превезених војника на
стратишта (4.940–5.340) од заробљених војника (4.420–4.820), и 450–1.002
више погубљених (5.390–6.324) него довезених, што је немогуће. Међутим
све бројке, за око 1000 људи, нису намириле пласирану гласину у светским
медијима о погубљењу „више од 7.000“ људи. При том, иако тужилаштво
наводи раздвајање војске од цивилног становништва, оно пробијање војске
из обру ча која трпи губитке, у том слу чају сасвим легитимне, третира као
„колону“ која маршује од Сребренице ка Тузли, на растојању око 60 км.
Поред наведеног, аутор је у овој књизи раскринкао и аргументовао
мотиве ове „нару чене истине“ коју је прихватило вођство босанских Муслимана да се политизацијом „концепта геноцида“ створи „нова међународна норма“ и под видом „хуманитарне интервенције“ омогући војна интервенција САД и НАТО пакта у Босни и Херцеговини, а која је иза тога
уследила и у Србији на Косову и Метохији, Ираку и Либији, на шта су,
као на познат обра зац империјалних интервенција САД, ука за ли Едвард
С. Херман и Дејвид Питерсон у својој књизи „Политика геноцида“ (2010).
Иако је „Други извештај“ вештака Р. Шкрбића, овде главни део књиге, претресно Веће Хашког трибуна ла без расправе прихватило као дока зни предмет одбране, аутор ове књиге изнео је и видно незадовољство,
зашто тако није и „Први извештај“ прихваћен, већ је одбијен, иако са издвојеним мишљењем jедног судије и супротним мишљењем још једног судије. Истичући инвентивност, смисаоност, једноставност, снагу и предност
логике која је примењена у састављању на ла за вештака, а која се заснива
на кретању живих становника Сребренице пре и после ратне операције,
не негирајући и све ва лидне форензичке на ла зе које поседује тужилаштво,
аутор скреће пажњу читаоцима на „плаћену правду“ у Хашком трибуналу. Он стога читаоцима износи ставове тужилаштва и свих чланова Већа о
његовом „Првом извештају“ како би о свему томе сами просудили „не за
будућност већ за вечност, и како историчари не би могли мењати прошлост
у слу чају Сребренице.“
Београд, 3. 10. 2013. године.
др Мирчета Вемић,
научни сарадник Географског института
„Јован Цвијић“ САНУ
Књига „Сребреничка подва ла“ аутора Ратка П. Шкрбића наста ла је
из потребе да се спозна права и целовита истина о Сребреници, што је у
интересу свих честитих људи, а превасходно Срба и босанских муслимана.
Реч је о још једном у низу настојања све већег броја српских и иностраних
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интелектуа лаца, да се питање масовног страдања муслиманског становништва и припадника војних снага, подвргне свестраној и исцрпној ана лизи у
светлу нових података и свих дока зних материја ла који су на располагању.
Пола зећи од претпоставке да још увек нису пронађени одговори на
бројна питања, као и да сва документација Хашког трибуна ла неће бити
потпуно сачувана након тридесетак година и доступна историчарима, аутор је одлу чан да сачува истину о овом историјском догађају. Он настоји да
истражи оружани сукоб на подручју Сребренице и Жепе, имајући у виду
супротстављене и непомирљиве политичке интересе који су иза зва ли грађански рат у БиХ. У овој књизи догађаји су ана лизирани са војног становишта, а да би избегао поређење и субјективно закљу чивање током истраживања људских губитака аутор не користи српске изворе података и настоји
да искљу чи емоције.
У том контексту успео је да прикаже стратегијску, оперативну и тактичку реалност оружаног сукоба на подручју Сребренице и Жепе од њиховог проглашења заштићеним зонама од стране Савета безбедности Уједињених нација до окончања сукоба. Циљ је био да провери тачност података
о броју заробљених и погубљених бораца 28. Дивизије Армије Републике
Босне и Херцеговине, које Тужилаштво заступа у оптужницама, као и да ли
је било ограничења у достављању хуманитарне помоћи становништву Сребренице и Жепе и логистичке подршке УНПРОФОР-у. Такође циљ је био
да утврди како је и на основу којих докумената састављен Извештај Комисије Владе Републике Српске о догађајима на подручју Сребренице од 10.
до 19. јула 1995. године, као и да упоређивањем са документима који су му
били доступни утврди тачност и научну објективност поменутог Извештаја. Другим речима, аутор проверава резултате у вези са бројем заробљених
и погубљених бораца 28. Дивизије, које Тужилаштво Хашког трибуна ла
заступа у оптужницама на основу форензичких на ла за истражитеља, војних и других експерата.
Очигледно, намера није да оспорава и негира податке које заступа Тужилаштво, али ни да их потврди и подржи, већ једноставно да их тестира
и допринесе бољем сагледавању војног контекста борбених и других операција које су се одвија ле на територији Сребренице у јулу и августу 1995.
године, подсећајући читаоца да је по дефиницији истина установљена чињеницама. Актуелно истраживање аутор је обавио потпуно самостално,
настојећи да све догађаје прикаже адекватно и тачно, а чињенице о војним,
борбеним и другим операцијама страна у сукобу произила зе из обимне документације и ана лизе ратних докумената. Посматрано, у целини, домаћој
и иностраној јавности понуђено је изузетно корисно штиво. о феномену и
процесима који су трајно обележили новију историју постјугословенског
простора.
Београд, октобар 2013. године
Проф. др Слободан Нешковић,
академик СКАИН

SUMMARY

The author, Ratko Škrbić, is a professional military ofﬁcer 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 ﬂow 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 ﬁnal 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 ofﬁcial 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 ﬂaws reﬂecting a nonprofessional and politically driven approach.
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