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1. РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА, РАТНИХ
ЗЛОЧИНА И ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА – НАДЛЕЖНОСТИ
Институционални приступ истраживању ратних злочина у Републици Српској
започео је доношењем Уредбe о оснивању Документационог центра за истраживање
ратних злочина („Службени гласник Републике Српске“, број 37/99) и Уредбе о
оснивању Бироа Владе Републике Српске за односе са Међународним кривичним
судом за ратне злочине у Хагу („Службени гласник Републике Српске“, број 52/01).
Законом о министарствима („Службени гласник Републике Српске“, број 70/02)
формиран је Републички секретаријат за односе са Међународним кривичним судом у
Хагу и истраживање ратних злочина, а са радом је започео 17.01.2003. године.
Секретаријат је објединио рад претходне двије институције, као и Комисије за тражење
несталих и заробљених лица Републике Српске, али се Комисија из састава
Секретаријата поново издвојила 16.07.2003. године.
Законом о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број
118/08), основан је Републички центар за истраживање ратних злочина и то као
републичка управна организација у саставу Министарства правде која је са радом
започела 23.12.2008. године. Републички центар настао је реорганизацијом
дотадашњег Републичког секретаријата за односе са Међународним кривичним судом
у Хагу и истраживање ратних злочина.
Економска политика Републике Српске за 2013. годину предвидјела је спајање
Републичког центра за истраживање ратних злочина и Оперативног тима Републике
Српске за тражење несталих лица. Доношењем Закона о измјенама Закона о
Републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12), основана је
нова републичка управна организација под називом Републички центар за
истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица (у даљем тексту: Центар),
који је са радом започео 01.01.2013. године.
Унутрашња организација и систематизација радних мјеста у Центру прописана је
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица
(„Службени гласник Републике Српске“, број 48/18).
Чланом 50. Закона о Републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“,
број 115/18) прописано је да Центар обавља стручне и друге послове који се односе на:
истраживање, прикупљање, документовање, обраду, класификацију, презентовање и
архивирање документационе и друге грађе о Одбрамбено-отаџбинском рату, другим
ратовима из периода 20. вијека на простору бивше Југославије, геноциду у Независној
држави Хрватској, ратним злочинима, злочинима почињеним против човјечности и
вриједности заштићених међународним правом, као и другим догађајима на простору
Босне и Херцеговине и бивше Југославије, њиховим узроцима, посљедицама, те
појавама и механизмима који доводе до њих или их сузбијају и спречавају,
истраживање кључних догађаја и злочина из историјског, војног, правног, социолошког,
политичког, економског и психолошког аспекта, као и других аспеката од значаја за
објективно сагледавање ових догађаја, утврђивање, предлагање и координисање
базних аспеката политика памћења, меморијализације, културе сјећања и памћења, те
стручно оспособљавање заинтересованих и циљаних група и јавности, анализу
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почињених злочина, утврђивање истине за поједине догађаје и личности из прошлости
и других релeвантних догађаја, њихову обраду, верификацију и вредновање,
формирање и развој база података и службених евиденција о догађајима и њиховим
посљедицама и о кривичним предметима ратних злочина, издавање увјерења,
односно других исправа (потврда и др.) о чињеницама о којима води службену
евиденцију, припрему статистичких и других података о резултатима истраживања,
сарадњу са другим сличним институцијама и органима, органима правосуђа и
организацијама и владиним и невладиним и другим организацијама и појединцима у
земљи и иностранству, презентовање и публиковање резултата истраживања и других
активности, координацију активности сарадње органа Републике са Механизмом за
међународне кривичне судове у Хагу, у складу са чланом 2. тачка 8. Устава БиХ и
Статутом Механизма за међународне кривичне судове у Хагу, предлагање Влади аката
у вези са истраживањем злочина и сарадњом са Механизмом за међународне
кривичне судове у Хагу, пружање помоћи тимовима одбране лица оптужених за
почињене ратне злочине, евидентирање, вођење и ажурирање базе података о
несталим лицима и њиховим породицама, лоцирање мјеста страдања несталих лица,
масовних, појединачних и измјештених гробница на територији Босне и Херцеговине,
Републике Хрватске и Републике Србије, достављање података о потенцијалним
гробницама надлежним тужилаштвима, вођење евиденције о члановима породица
несталих лица који су/нису дали крв за ДНК анализу, праћење ексхумација гробница
несталих лица према позиву надлежних органа, успостављање оперативне сарадње са
свим институцијама, удружењима и породицама несталих, информисање надлежног
тужилаштва о евентуално нађеним гробницама несталих лица која нису евидентирана
у бази података, сарадњу са свим породицама и удружењима несталих лица у
Републици Српској и ван Републике Српске, организовање и позивање породица
несталих лица на идентификацији, организовању почасних испраћаја и предаја
породицама идентификованих тијела, израду фото-документације мјеста на којем се
налази гробница несталих лица и учешће у форензичкој обради пронађених тијела,
проналажење свједока и рад са њима, коришћење и одржавање објеката намијењених
за обдукцију, смјештај и чување идентификованих и неидентификованих тијела
несталих лица, као и вођење евиденције о несталим лицима и друге послове у складу
са законом и другим прописима.
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2. ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА, РАТНИХ ЗЛОЧИНА И
ДОКУМЕНТОВАЊЕ
Континуирано прикупљање и архивирање документације о рату у Босни и
Херцеговини је једна од основних активности Центра.
У Центру се налази архива и базе података са документима у физичком и
дигиталном облику. До ове документације дошло се ангажовањем сопствених
капацитета, затим уз помоћ институција Републике Српске, као и прикупљањем
документације од невладиних и других организација и појединаца.
Ова документација обухвата: свједочења, исказе свједока, документа цивилних
органа власти о ратним догађајима у Босни и Херцеговини, војна документа, пресуде
надлежних судова, службене забиљешке, записнике, медицинске експертизе о
повредама и друге документе.
У функцији је база података Центра у коју се уносе обрађени и скенирани
документи, подаци о жртвама, начинима страдања и извршиоцима ратних злочина.
Подаци се ажурирају и користе у истраживањима, а на захтјев других овлаштених
институција, организација и појединаца достављају се на коришћење.
Постоји обиман видео материјал, који је до сада коришћен у истраживању, а у
сарадњи са медијским кућама дијелом је презентован и јавности. У посједу Центра се
налази велики број видео записа са тематиком из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Видео материјал се константно допуњава на основу праћења медијских садржаја који
обухватају предмет истраживања Центра.
Имајући у виду обим и значај, сви видео материјали који се налазе у Центру
евидентирани су како би се олакшала претрага, односно коришћење у истраживачким
пројектима. У наредном периоду планирано је допуњавање видео материјала из
различитих извора.
Центар прати издавачку дјелатност других институција, организација и
појединаца у и изван Босне и Херцеговине о догађајима у протеклом рату, те је током
претходног периода набављен и прикупљен запажен број књига и публикација. У
библиотеци Центра налази се преко 1.600 наслова (књиге, публикације, стручна
литература, билтени, брошуре и друго), а који се односе на рат, ратне злочине, нестала
лица, рад домаћих и међународних правосудних институција и уџбеничку литературу
из области међународног ратног, кривичног и хуманитарног права. Центар је
обавијестио надлежне органе Републике Српске, академску заједницу и невладине
организације о могућностима коришћења фонда библиотеке у научне и истраживачке
сврхе. Треба нагласити да се фонд библиотеке непрестано допуњава.
Ради лакше претраге и коришћења израђена је електронска евиденција
књига/публикација. Циљ је да се сва штампана издања у посједу Центра дигитализују
те да се у евиденцију унесу сви кључни параметри који би олакшали претрагу и
коришћење књига/публикација. Треба нагласити да је број књига/публикација у
дигиталном облику већи у односу на књиге/публикације у физичком облику те се у
Центру налази око 3.000 наслова у дигиталном облику. Завршетком ове активности
формираће се јединствена оперативна база која ће, осим службеницима Центра, бити
доступна и заинтересованој јавности, а превасходно истраживачима који се баве
7

истраживањем тематике Одбрамбено-отаџбинског рата. Потребно је нагласити да је
током протеклог периода интерес за коришћење ове литературе показао већи број
заинтересованих лица, а посебно студената те им је Центар омогућио техничку и
консултативну подршку.
2.1. Пројекат пописа и евидентирања српских жртава у рату (трагичан
сукоб у региону у периоду 1991-1995. године)
С циљем предупређења одређених друштвених кретања, истините
интерпретације историјских чињеница, перспективније будућности долазећих
генерација, а посебно помирења међу народима, нужним се наметнуо озбиљнији
приступ попису жртава, те је стога Центар започео попис српских жртава у протеклом
рату.
Центар је, као носилац, Пројекат пописа и евидентирања српских жртава у рату у
периоду 1991-1995. године реализовао сарађујући са: Министарством унутрашњих
послова Републике Српске (у даљем тексту: МУП РС), Министарством рада и борачкоинвалидске заштите Републике Српске, Министарством управе и локалне самоуправе
Републике Српске, јединицама локалне самоуправе, Представништвом Републике
Српске у Србији, надлежним институцијама Републике Србије, Борачком
организацијом Републике Српске, Републичком организацијом породица заробљених и
погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске, Савезом логораша Републике
Српске, Српском православном црквом и другим релевантним институцијама и
организацијама.
2.1.1. Проблем истраживања
Попис и евидентирање српских жртава у рату (трагичан сукоб у региону у периоду
1991-1995. године) има неколико аспеката као што су: правни, политички,
демографски, социолошки, економски, а посебно хуманитарни.
Пројекат пописа је започет, прије свега, јер из надлежности које су прописане
Законом о републичкој управи видљиво је да Центар има обавезу прије свега да
истражује, прикупља, документује, обрађује, класификује и презентује релевантну
документацију о страдању српског народа у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Такође, Народна скупштина Републике Српске 27.06.2013. године усвојила је
Декларацију о узроцима, карактеру и посљедицама трагичног оружаног сукоба у Босни
и Херцеговини од 1992. до 1995. године („Службени гласник Републике Српске“, број
92/13) у којој, између осталог, подржава и захтјева даљи рад институција Републике
Српске на истраживању и процесуирању ратних злочина у протеклом рату. Самим тим,
највиши законодавни орган у Републици Српској дао је јасну и недвосмислену подршку
институционалном истраживању рата и ратних догађаја, те је истовремено наметнуо и
обавезу Центру да се и даље бави истраживањем у овој области, а свакако једна од
најзначајнијих је попис смртно страдалих лица српске националности у рату у Босни и
Херцеговини.
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Центар је попису жртава приступио са правно релевантном и објективном
методологијом како би попис изашао из политичке сфере. Ово је битно и из разлога
будућих демографских, социолошких, историјских и сваких других истраживања која
треба да користе базичне податке званичних државних органа, а који се заснивају на
прикупљеним доказима, вођењу документације и евиденције, а никако на
сензационализму и политичком опредијељењу.
До започињања рада на Пројекту пописа и евидентирања српских жртава у рату у
Републици Српској није постојао институционални приступ у смислу утврђивања
прецизног броја страдалих Срба у протеклом рату. Имајући у виду да није био утврђен
егзактан број жртава, отворен је простор за свакодневне манипулације у политичке,
демографске, социолошке, историјске, медијске и друге сврхе. Ово је посебно видљиво
у процесима пред међународним и домаћим судовима, у смислу неравноправног
третмана српских жртава.
2.1.2. Предмет истраживања
Приликом осмишљавања Пројекта пописа српских жртава из протеклог рата,
одмах на почетку самог рада на пројекту израђен је Правилник о вођењу евиденција о
жртвама рата којим се прописује појам жртве рата и страдања, предмет вођења
евиденције, минимум података за вођење евиденције, те начин вођења евиденције о
жртвама рата.
Да би се лице сматрало жртвом, те да би се испунили услови за унос у евиденцију
мора постојати одређени минимум података о лицу, односно жртви и то: презиме и
име жртве, име једног од родитеља, пол жртве, мјесто и датум рођења, односно само
година уколико је датум непознат, држава и општина страдања, односно
претпостављено мјесто страдања, врста страдања, статус жртве, датум страдања,
односно само година уколико је датум непознат и документи којима се потврђују
чињенице.
Под страдањем у смислу поменутог правилника подразумијевају се све врсте
страдања жртве која се односе на ратна дешавања и везана су за оштећења организма
злостављањем, силовањем, односно лишавањем слободе (затвор, концентрациони
логор, интернација, принудни рад), рањавање, повређивање, озљеђивање, убиство,
смрт и нестанак жртве.
Евиденција о жртвама рата се води на два начина у физичком (архива) и
електронском облику (електронска база података). Евиденција у физичком облику, као
архива води се по прописима којима се регулише начин чувања архивске грађе.
Евиденција у електронском облику води се у електронској бази података која
представља софтверски унос података кроз одређене параметре који се тичу сљедећих
категорија: документи, жртва, извршиоци, дјела и свједоци. У свакој од рубрика унутар
електронске базе података уносе се сви подаци до којих се може доћи на основу
чињеница које су расположиве из докумената.
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2.1.3. Циљеви истраживања
Реализацијом пројекта пописа и евидентирања српских жртава у рату оствариће
се сљедећи циљеви истраживања:
- утврдиће се тачан броја страдалих лица српске националности у протеклом рату;
- спријечиће се манипулације о броју српских жртава;
- прикупиће се валидна документација о сваком страдалом лицу, са могућношћу
њеног коришћења;
- формираће се јединствена база података са генералијским подацима за сваку
жртву, те ће се омогућити једноставан и ефикасан приступ свим подацима и
документима везаним за жртве;
- омогућиће се диференцијација података о жртвама према различитим
параметрима који се односе на статус жртве (војне и цивилне), пол, старосну структуру,
врсту страдања и остало, те једноставан приступ подацима по било ком од ових
параметара и
- сви подаци о жртвама повезаће се са подацима о извршиоцу злочина (уколико
је познат) и евентуалним свједоцима.
2.1.4. Методе истраживања
Када је у питању методологија и методе истраживања, примарни фокус стављен
је на жртву и мјесто њеног страдања, а не на тадашње пребивалиште, мјесто боравка,
мјесто рођења или мјесто укопа жртве. На овакав начин ће се створити потпуна слика о
суровости рата и страдању људи са ових простора, а да сама жртва као и њено тачно и
прецизно одређено мјесто страдања буде фокус истраживања.
С тим у вези истраживање се темељи на неколико релевантних метода. Најприје,
примјењује се метода анализе садржаја која обухвата прикупљање, селекцију,
класификацију и аналитичку обраду релевантне документације која може
представљати извор сазнања о жртвама. При томе се врши структурална,
функционална и компаративна анализа садржаја. Метод компарације података и
извора је посебно значајан за ову активност будући да постоји значајан број различитих
спискова, база и пописа који садрже податке о жртвама. Стога, компаративна метода
омогућује избјегавање дуплирања података и идентитета жртава. Такође, у
истраживању се користе и методи индукције дедукције што ће посебно доћи до
изражаја код квалитативне анализе документационих садржаја и извора сазнања.
Наведено ће пратити и метод синтезе те различите статистичке методе којима ће се
омогућити приказивање резултата истраживања односно њихова интерпретација по
различитим сегментима и моделима.
Разматрајући методолошки оквир истраживања, стало се на становиште да се
пажња посвети истовремено квантитативној и квалитативној обради података. Наиме,
само квантитативно изношење података (првенствено бројчаних) не би значило ништа
без њихове квалитативне дескрипције како у погледу приказивања резултата тако и у
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погледу тумачења и доказивања статуса жртве. Статус жртве, поред формалног
обиљежја (признавања права и друго), мора да прати и опис, односно доказ страдања
са свим расположивим околностима и начином на који је страдала. Такво нешто је
могуће обезбиједити само примјеном квантитативног и квалитативног приступа.
2.1.5. Извори података
Када су у питању извори података пошло се од претпоставке да је сваки податак
битан. У неким случајевима почетни извори података биле су само индиције или изјава
свједока да се неко лице налазило у одређено вријеме на одређеном мјесту и да је
постајала могућност да је страдало у конкретном догађају. Извор података сам по себи
није довољан ако се не утврди да је ваљан и исправан. Извори јесу најбитнији у оваквој
врсти истраживања, али се сваки од њих мора вишеструко провјерити и упоредити са
другим изворима, да би се на крају дошло до правог и валидног податка.
Компарацијом, укрштањем и радом на терену ријешене су многе недоумице када
су у питању датум, вријеме и тачно мјесто страдања. Такође, поређењем и уносом у
базу података отклоњена је могућност дуплих евиденција и понављања истих лица, а
што је чест случај када су у питању спискови и разне евиденције. Користећи више
извора, дошло се до већег броја података и информација, те је тако створена јаснија
слика о жртви и евентуалном починиоцу злочина.
У истраживању је коришћена примарна документација и извори информација,
као што су: документи из матичних књига, војни документи, општински документи,
документација МУП-а РС, документи Црвеног крста, документација Српске православне
цркве, судски и тужилачки документи, љекарски документи, експертизе, разне
евиденције, спискови, изјаве свједока, извјештаји, новински чланци, књиге,
публикације итд.
2.1.6. Обрада података
Сви подаци до којих се долазило, из веома обимне документације, уношени су у
специјализовану базу података која се састоји од пет картона или цјелина. Сваки
документ се приликом уноса у базу података скенира, додјељује му се
идентификациони број, затим се изврши OCR (ради што лакше претраге) и додјели
назив, група, врста, датум и број документа (уколико га посједује). Тек тада се приступа
ишчитавању, анализирању и уносу података у постојећу базу.
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На слици 1. приказан је изглед рубрике „документи“ у електронској бази
података.

Слика 1. Изглед рубрике „документи“ у електронској бази података
Прва цјелина под називом „документи“ се састоји од „основних података“ (ID
документа, назива документа, затим групе којој документ припада, врсте документа,
датума израде документа, броја регистра, као и кључних ријечи за претрагу),
„датотеке“ у којој се налази поменути документ и „везе“ преко које је документ
повезан са остала четири картона или цјелине.
На слици 2. приказан је изглед рубрике „жртве“ у електронској бази података.

Слика 2. Изглед рубрике „жртве“ у електронској бази података
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Друга цјелина под називом „жртве“ се састоји од „основних података“ (ID жртве,
презимена, имена оца, имена и евентуалног надимка жртве, пола, ЈМБГ, датума
рођења, националности, вјероисповјести, занимања, статуса жртве, државе, општине,
мјеста и адресе рођења, затим државе, општине, мјеста и адресе пребивалишта и
државе, општине, мјеста и адресе страдања) и „везе“ преко које је жртва повезана са
остала четири картона или цјелине и свом пратећом документацијом.
На слици 3. приказан је изглед рубрике „извршиоци“ у електронској бази
података.

Слика 3. Изглед рубрике „извршиоци“ у електронској бази података
Трећа цјелина под називом „извршиоци“ се састоји од „основних података“ (ID
извршиоца, презимена, имена оца, имена извршиоца, евентуалног надимка, пола,
ЈМБГ, датума рођења, евентуалног датума смрти, националности, вјероисповјести,
припадности војној формацији, односно јединици, чина/функције, државе, општине,
мјеста и адресе рођења, затим државе, општине, мјеста и адресе пребивалишта и
података о евентуалном судском поступку пред домаћим и међународним
правосуђем) и „везе“ преко које је извршилац повезан са остала четири картона или
цјелине и свом пратећом документацијом.
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На слици 4. приказан је изглед рубрике „дјела“ у електронској бази података.

Слика 4. Изглед рубрике „дјела“ у електронској бази података
Четврта цјелина под називом „дјела“ се састоји од „основних података“ (ID дјела,
презимена, имена оца, имена жртве, датума извршења, државе, општине, мјеста и
адресе извршења дјела, стања жртве у вријеме извршења, коришћених убитачних
средстава, војне припадности жртве, описа страдања, евентуалних свједока, узрока
смрти, евентуалног мјеста и датума ексхумације и мјеста сахране) и „везе“ преко које је
дјело повезано са остала четири картона или цјелине и свом пратећом
документацијом.
На слици 5. приказан је изглед рубрике „свједоци“ у електронској бази података.

Слика 5. Изглед рубрике „свједоци“ у електронској бази података
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Пета цјелина под називом „свједоци“ се састоји од „основних података“ (ID
свједока, презимена, имена оца, имена и евентуалног надимка свједока, пола, ЈМБГ,
датума рођења, националности, вјероисповјести, занимања, статуса свједока, државе,
општине, мјеста и адресе рођења, затим државе, општине, мјеста и адресе
пребивалишта и државе, општине, мјеста и адресе на којој се догађај догодио) и „везе“
преко које је свједок повезан са остала четири картона или цјелине и свом пратећом
документацијом.
2.1.7. Резултати истраживања
Попис се одвија у два правца. Један је софтверски, у виду израде електронске
базе података, а други је писани, који обухвата израду картона за сваку жртву по
општинама, односно мјесту и времену страдања. Рад на Пројекту започет је у јулу 2013.
године, а закључно са августом 2019. године, у Базу података Центра унесено је 89.273
докуменaта.
У Базу података до сада су унесени подаци за 34.930 смртно страдало лице, од
чега за 3.417 жена и 503 дјеце, те подаци за 490 лица која су страдала или умрла од
посљедица рањавања или посљедица репресије и рата, а након 31.12.1995. године.
За сваку евидентирану жртву отворени су и картони у писаном облику са
пратећом документацијом. Сва документа у Бази података Центра електронски су
везана са жртвама, дјелима, евентуалним извршиоцима злочина и свједоцима
страдања.
Oбрађени су и прелиминарно утврђени подаци за све пријератне јединице
локалне самоуправе у Босни и Херцеговини.
Вршећи унос прикупљених података у Базу података Центра омогућено је да се у
сваком тренутку класификују жртве по било ком основу или параметру из
картона/цјелине „дјела“, а самим тим и из било које цјелине постојеће базе података.
У овој анализи фокус је стављен на неке од основних критеријума и параметара,
као што су:
 статистички преглед укупног броја страдалих српских жртава по годинама;
 статистички преглед укупног броја страдалих према регионалној структури;
 статистички преглед укупног броја страдалих по годинама према регионалној
структури;
 статистички преглед укупног броја страдалих према полној структури;
 статистички преглед укупног броја страдалих по годинама према полној
структури;
 статистички преглед укупног броја страдалих по регијама према полној
структури;
 статистички преглед укупног броја страдалих према статусу жртве;
 статистички преглед укупног броја страдалих по годинама према статусу жртве;
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 статистички преглед укупног броја страдалих по регијама према статусу жртве;
 статистички преглед укупног броја страдалих по годинама и мјесецима
страдања;
 статистички преглед укупног броја страдалих према врсти убитачних средстава
и статусу;
 статистички преглед укупног броја страдалих према старосној доби и
 статистички преглед укупног броја несталих лица и лица за којима се још трага.
Фокус истраживања усмјерен је на период 1991-1995. година, али како је уочено
да је одређени број жртава страдао од посљедица рата и након овог периода
закључено је да је неопходно да и те жртве буду саставни дио ове анализе.
На мапи испод видљив је број смртно страдалих српских жртава по општинама у
протеклом рату.

Мапа 1. Смртно страдале српске жртве по општинама у протеклом рату
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На графиконима 1. и 2. приказан је укупан број страдалих лица српске
националности по годинама бројчано и процентуално.

БРОЈ ЖРТАВА ПО ГОДИНАМА СТРАДАЊА
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Графикон 1. Број српских жртава по годинама страдања
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Графикон 2. Број српских жртава процентуално по годинама страдања
Прво што се може запазити, посматрајући претходне графиконе, јесте податак да
је највећи број жртава страдао у току 1992. године и то 13.846 или 39,63%. Сљедећа
година, гледано према броју страдалих, је 1995. година у којој је страдало 7.799 лица
или 22,32%. Из овога се изводи закључак, да су се највећа страдања догодила у првој и
посљедњој години рата, јер су управо током ове двије године вођене и највеће борбе.
Током 1993. године страдало је 5.369 лица или 15,37%, затим слиједи 1994.
година у којој је страдало 3.991 лица или 11,42%. Након завршетка оружаних сукоба, од
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повреда задобијених у току рата, као и од заосталих минско-експлозивних средстава
умрло је и погинуло 490 лица или 1.40%.
Број лица која су страдала током 1991. године је 3.129 или 8.96%, и то су лица
српске националности која су била ангажована на служењу војног рока у Југословенској
народној армији или су била војно ангажована на ратиштима широм Хрватске.
За 306 лица или 0.87% није познат тачан датум страдања и још се врше провјере
на терену.
На графиконима 3. и 4. приказан је укупан број страдалих српских жртава према
регионалној структури.
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Графикон 3. Број српских жртава по регионалној структури
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Графикон 4. Број српских жртава према регионалној структури
Сљедећа анализа која је урађена приказана је на графиконима 3. и 4. и односи се
на статистички преглед укупног броја страдалих према регионалној структури и то
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уколико се територија Босне и Херцеговине подијели у шест регија (једна регија је
издвојена за лица која су страдала ван територије Босне и Херцеговине, то јест у
сусједним државама Хрватска, Словенија, Србија и Црна Гора). Такође, постоји и
одређен број лица за која још није са прецизношћу утврђена тачна општина и држава
страдања.
У првој регији „Крајина“ обухваћене су сљедеће општине: Бања Лука, Бихаћ,
Козарска Дубица (Босанска Дубица), Градишка (Босанска Градишка), Босанско Грахово,
Босанска Крупа, Крупа на Уни, Босански Нови (Нови Град и Босанска Костајница),
Босански Петровац, Дринић, Бужим, Велика Кладуша, Гламоч, Доњи Вакуф, Дрвар,
Источни Дрвар, Јајце, Језеро, Кључ, Рибник, Котор Варош, Купрес, Лакташи, Мркоњић
Град, Приједор, Прњавор, Сански Мост, Оштра Лука, Кнежево (Скендер Вакуф),
Добретић, Србац, Цазин, Челинац и Шипово.
Друга регија „Сјевероисточна Босна“ обухвата сљедеће општине: Бановићи, Брод
(Босански Брод), Шамац (Босански Шамац), Брчко, Дервента, Добој, Грачаница,
Петрово, Градачац, Пелагићево, Кладањ, Лукавац, Маглај, Модрича, Оџак, Вукосавље,
Орашје, Доњи Жабар, Сребреник, Теслић, Тешањ, Усора, Тузла, Завидовићи и
Живинице.
Трећа регија „Подриње“ обухвата сљедеће општине: Бијељина, Братунац,
Чајниче, Фоча, Устиколина, Горажде, Ново Горажде, Калесија, Осмаци, Лопаре, Челић,
Рудо, Сребреница, Шековићи, Угљевик, Теочак, Вишеград, Власеница, Милићи, Сапна и
Зворник.
Четврта регија „Сарајевска“ обухвата сљедеће општине: Бреза, Вареш, Високо,
Калиновик, Коњиц, Олово, Рогатица, Сарајево (Вогошћа, Илијаш, Илиџа, Нови Град,
Ново Сарајево, Пале, Стари Град, Трново, Хаџићи, Центар), Соколац и Хан Пијесак.
Пета регија „Средња Босна“ обухвата сљедеће општине: Бугојно, Бусовача, Витез,
Горњи Вакуф, Жепче, Зеница, Јабланица, Какањ, Кисељак, Крешево, Нови Травник,
Прозор, Рама, Травник и Фојница.
Шеста регија „Херцеговина“ обухвата сљедеће општине: Билећа, Гацко, Груде,
Томиславград (Дувно), Ливно, Лиштица, Широки Бријег, Љубиње, Љубушки, Мостар,
Источни Мостар, Невесиње, Неум, Посушје, Столац, Берковићи, Требиње, Равно,
Чапљина и Читлук.
Посматрано статистички по регијама, највећи број страдалих је у другој и четвртој
регији у којима је страдало око 40% од укупног броја страдалих. У другој регији
„Сјевероисточна Босна“ је страдало 7.301 лица или 20,90%, а у четвртој „Сарајевска“
страдало је 7.611 лица или 21,79%. Затим слиједе регија један и три у којима је
страдало 10.869 лица. У регији један „Крајина“ страдало је 6.196 лица или 17.74%, а у
трећој „Подриње“ страдало је 4.673 или 13,37%. У сљедеће двије регије статистички је
страдао најмањи број лица и то у регији шест „Херцеговина“ страдало је 1.264 лица или
3.60 %, а у регији пет „Средња Босна“ страдало је 741 лице или 2,10% од укупног броја
страдалих. У сљедећој групи су лица која су страдала ван територије Босне и
Херцеговине, у државама из окружења гдје је укупно страдало 7.082 лица или 20.20%.
Постоји и један мањи број лица за која постоје информације и одређена
документација о страдању, али се још са сигурношћу не може утврдити држава или
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општина страдања. Ради се о 62 лица што у постоцима износи 0.18% од укупног броја
смртно страдалих.
На сљедећем графикону приказан је број српских жртава по годинама и
регионалној структури.
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Графикон 5. Број српских жртава по годинама и регионалној структури
Највећи број лица српске националности страдао је током 1992. године (13.846) и
то: у првој регији 1.367, у другој регији 3.773, у трећој 2.600, у четвртој 4.021, у петој
323, у шестој 865, изван граница Босне и Херцеговине 882 и непозната општина
страдања 15 лица. Током 1995. године страдало је 7.799 лица и то: у првој регији 2.921,
у другој регији 1.118, у трећој 496, у четвртој 827, у петој 211, у шестој 97, изван граница
Босне и Херцеговине 2.109 и непозната општина страдања нула лица. У току 1993.
године страдало је 5.369 лица и то: у првој регији 502, у другој регији 1.222, у трећој
1.038, у четвртој 1.589, у петој 92, у шестој 113, изван граница Босне и Херцеговине 813
и непозната општина страдања нула лица. Затим слиједи 1994. година у току које је
страдало 3.991 лица и то: у првој регији 1.110, у другој регији 1.064, у трећој 431, у
четвртој 919, у петој 105, у шестој 137, изван граница Босне и Херцеговине 224 и
непозната општина страдања једно лице. Током 1991. године страдало је 3.129 лица и
то: у првој регији 41, у другој регији пет, у трећој четири, у четвртој није било страдања,
у петој једно, у шестој 28, изван граница Босне и Херцеговине 3.049 и непозната
општина страдања једно лице. Одређени број лица је страдао или преминуо од
посљедица рата након 31.12.1995. године и то: у првој регији 166, у другој регији 102, у
трећој 69, у четвртој 124, у петој осам, у шестој 18, изван граница Босне и Херцеговине
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три и непозната општина страдања без смртно страдалих лица. Такође, за одређени
број лица није познат датум страдања и то: у првој регији 89 лица, у другој 17, у трећој
35, у четвртој 131, у петој један, у шестој шест, изван Босне и Херцеговине два,
непозната држава извршења 22 и Босна и Херцеговина без општине три.
Сљедећа анализа која је урађена, а на бази прикупљене документације и
података је статистички преглед укупног броја страдалих према полној структури
(графикон 6.), преглед укупног броја страдалих по годинама према полној структури
(графикон 7.), као и полној структури према регијама (графикон 8.).
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Графикон 6. Број страдалих према полној структури
На графикону 6. видљиво је да је број страдалих мушкараца у односу на број
страдалих жена далеко већи. Конкретно, према полној структури смртно је страдало
31.513 или 90,22% мушкараца и 3.417 или 9,78% жена.
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Графикон 7. Број страдалих по годинама према полној структури
У току 1992. године страдало је 12.410 мушкараца или 35,53% и 1.436 жена или
4,11% што представља 39,64% од укупног броја страдалих по наведеном критеријуму.
Затим слиједи завршна година рата у којој је страдало 6.884 мушкараца или 19,71% и
915 жене или 2,62% што представља 22,33% од укупног броја страдалих. Током 1993.
године страдало је 4.876 мушкараца или 13,96% и 493 жена или 1,41% што износи
15,37% од укупног броја страдалих. Најмањи број страдалих у току рата био је 1994.
године у којој је животе изгубило 3.778 мушкараца или 10,82% и 213 жена или 0,61%.
На графикону су приказана и лица која су умрла или страдала од посљедица рањавања
или тортуре а након 31.12.1995. године и то 475 мушкараца или 1,36% и 15 жена или
0,04%.
За одређени број лица постоје информације и одређена документација о
страдању, али није са сигурношћу утврђен датум страдања. Ради се о 257 мушкараца
или 0,74% и 49 жена или 0,14%.
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Графикон 8. Број страдалих према полној структури по регијама
На графикону 8. видљиво је да је највећи број страдалих мушкараца у другој
регији у којој је страдало 6.951 мушкараца или 19,90%, затим слиједи регија четири у
којој је страдало 6.461 мушкарца или 18,50%. У регији један страдало је 5.757
мушкараца или 16,48%, док је у региjи три страдало 4.276 мушкараца или 12,24%. У
регијама шест и пет страдало је најмање мушкараца и то 1.134 или 3,25% у шестој и
692 или 1,98% у петој регији. У сљедећој групи су лица која су страдала изван
територије Босне и Херцеговине, гдје је укупно страдало 6.197 мушкараца или 17,74%.
Када су у питању жене, највише их је страдало у регији четири и то 1.150 или 3,29% од
укупног броја смртно страдалих лица. У регији један страдале су 439 жене или 1,26%, а
у регији три страдало их је 397 или 1,14%. Затим слиједи регија два са 350 страдале
жене или 1,00%, регија пет са 49 страдалих жена или 0,14% и регија изван територије
Босне и Херцеговине гдје је страдало 885 жена или 2,53%.
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Урађена је још једна анализа која се односи на укупан статистички преглед броја
страдалих према статусу жртве (графикон 9.) и броја страдалих по годинама према
статусу жртве (графикон 10.).
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Графикон 9. Број страдалих према статусу жртве
У графикону 9. видљиво је да је у току рата страдало 26.012 војника или 74,47%,
8.918 цивила или 25,53%.
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Графикон 10. Број страдалих по годинама према статусу жртве
И овдје је видљиво да је највећи број, како војника, тако и цивила страдао током
1992. године. Број војника који је страдао током ове године је 10.207 или 29,22%, а број
цивила 3.639 или 10,42% од укупног броја смртно страдалих лица. Затим слиједи 1995.
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година у којој је страдало 5.500 војника или 15,75% и 2.299 цивила или 6,58%. Током
1993. године страдало је 4.179 војника или 11.96% и 1.190 цивила односно 3,41%, а
1994. године страдало је 3.497 војника или 10,01% и 494 цивила или 1,41%. Један број
лица је страдао у току 1991. године и то 2.112 војника или 6,05% и 1.017 цивила или
2,91%. На графикону је видљиво и да је један број лица страдао или умро након
31.12.1995. године и то 365 војника или 1,04% и 125 цивила или 0,36%, као и да за
одређен број лица не постоји тачно утврђен датум страдања и то за 152 војника или
0,44% и за 154 цивила или 0,44%.
На графикону 11. приказан је број страдалих према статусу жртве по регијама.
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Графикон 11. Број страдалих по годинама према статусу жртве
Видљиво је да је највећи број војника страдао у регији два и то њих 6.417 или
18,37%, а да је у регији један страдао 5.051 војник или 14,46%. Затим слиједе регија
четири са 4.506 страдала војника или 12.9% и регија три са 3.911 или 11,20%. У регији
шест је страдало 943 војника или 2,70%, у регији пет 580 или 1,66%, а у регији страдалих
изван граница Босне и Херцеговине страдало је 4.580 или 13,11%.
Када су у питању цивили, највише их је страдало у регији четири и то 3.105 или
34,95%, а у регији један страдало је 1.145 цивила или 12,99%. У регији два страдало је
884 цивила или 9,91%, а затим слиједи регија три са 762 страдала цивила или 8,68% и
регија шест са 321 или 3,60%. Велики број цивила је страдао у мјестима изван
територије Босне и Херцеговине и то 2.502 цивила или 29,86%.
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На графиконима 12, 13, 14, 15. и 16. урађена је анализа према заданим
параметрима смртно страдали по мјесецима и години страдања.
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Графикон 12. Број страдалих по годинама и мјесецима страдања – 1991. година
У графикону број 12. приказан је број смртно страдалих лица по мјесецима за
1991. годину. Највећи број лица је страдао у посљедња четири мјесеца у години –
2.167, што је и логично, јер су се тада водиле оружане борбе на простору Хрватске у
којима су учествовали војници ЈНА са пребивалиштем у Босни и Херцеговини.
У сљедећем графикону број 13. приказан је број смртно страдалих лица по
мјесецима за 1992. годину.
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Графикон 13. Број страдалих по годинама и мјесецима страдања – 1992. година
Ово је година највећег српског страдања у којој је страдало 13.846 лица. Од
укупног броја лица од 803 која се воде да су страдала у јануару, за њих 150 имамо
тачан датум страдања, док су преостали број углавном лица за која је непознат тачан
датум страдања па су вођена да су страдала 01.01.1992. године.
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Број смртно страдалих по мјесецима страдања у 1993. години је приказан у
графикону број 14.
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Графикон 14. Број страдалих по годинама и мјесецима страдања – 1993. година
Посматрајући претходни графикон видљиво је да је највише лица српске
националности страдало у јануару и то њих 1072, а најмање у новембру укупно 214
лица. У осталим мјесецима 1993. године страдало је између 250 и 541 лице.
Број страдалих током 1994. године приказан је у сљедећем графикону.
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Графикон 15. Број страдалих по годинама и мјесецима страдања – 1994. година
Година у којој је страдало најмање лица српске националности је 1994. година и
посматрајући према мјесецима страдало је од 204 до 544 лица.
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Број страдалих током 1995. године приказан је у сљедећем графикону.
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Графикон 16. Број страдалих по годинама и мјесецима страдања – 1995. година
Када је у питању 1995. година видљиво је да је највећи број лица страдао у
задњим мјесецима рата и то убједљиво највише у августу 2.142 лица док је у
септембру страдало 1725 лица.
Одређени број од 490 лица је страдао и након 1995. године и то су углавном лица
која су умирала од посљедица рањавања као и један број лица која су страдала од
заосталих минско-експлозивних средстава.
На графикону 17. приказан је број страдалих према врсти убитачних средстава и
статусу.
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Графикон 17. Број страдалих према врсти убитачних средстава и статусу
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Из претходног графикона је видљиво да је од експлозивних направа страдало
1.419војника и 223 цивила, а од гранате 3.702 војника и 620 цивила. Од ватреног
оружја страдало је 7.620 војника и 855 цивила. Хладним оружјем је усмрћено 196
војник и 221 цивил, док је осталим убитачним средствима усмрћено 4.793 војника и
1.004 цивила. Такође, постоји и одређени број лица за која се са сигурношћу, а из
постојеће документације, не може утврдити од којег убитачног средства су страдала и
тај број је 8.282 војника и 5.995 цивила.
На графикону 18. приказан је број страдалих према старосној доби.
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Графикон 18. Број страдалих према старосној доби
На графикону број 18. приказан је број страдалих према старосној доби гдје се
види да је највећи број од 30.465 лица страдао у доби између 18 и 65 година
старости, затим слиједе лица преко 65 година старости којих је страдало 2.759, након
тога лица испод 18 година старости и то њих 503 те 1.203 лица за која недостају
прецизни подаци о старосној доби.
На графиконима који слиједе приказан је број несталих, идентификованих и
лица за којима се још трага.
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Графикон 19. Број несталих лица и лица за којима се још трага
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УКУПАН БРОЈ НЕСТАЛИХ ЛИЦА И ЛИЦА ЗА
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Графикон 20. Број несталих лица и лица за којима се још трага изражен у
процентима
У Републици Српској непосредно након завршетка рата на списку несталих било
је евидентирано 5.280 несталих лица и то 2.515 војника, 2.735 цивила и 30 дјеце.
Број пријављених несталих лица у наредним годинама се повећавао, с обзиром
на то да су многи случајеви нестанка пријављивани и неколико година након
завршетка рата. Тренутно, у бази података несталих лица евидентирано је укупно
5.528 лица, а тражи се још 1.654 лица и то 1.015 цивила (од чега четворо дјеце и 316
жена), 626 војника и 13 припадника МУП-а РС. Са пописа Центра до данас је
идентификовано 3.876 несталих лица.
Сагледавањем цјелокупне анализе пописа може се доћи до неколико закључака:
- укупни људски губици који се односе на српски народ, износе најмање 34.930
смртно страдалих;
- у укупним губицима преовлађују војници са готово 75%, а процентуално
цивилне жртве су 25% од укупног броја;
- потребно је нагласити да се у току рада на овом пројекту и класификацији
жртава у једну од категорија, искључиво водило расположивом документацијом при
томе дајући предност, када је у питању статус жртве, војним изворима, односно
изворима оружаних формација, а када су у питању цивилне жртве онда су то били
извјештаји МУП-а РС и општински документи;
- неопходно је нагласити, да ће се завршетком овог пројекта добити до сада
најпотпунија слика о броју страдалих Срба, као и припадника других народа који су
учествовали у оружаним акцијама, то јест оружаној борби за одбрану Републике
Српске, односно бивше СФРЈ као припадници Југословенске народне армије (ЈНА),
Војске Републике Српске (ВРС), МУП-а РС или добровољачке војне формације;
- такође, на једноставан начин биће омогућен приступ информацијама и
релевантним документима који се односе на жртве, а самим тим ће се онемогућити
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било какав облик манипулација, те ће се створити јединствени централни регистар
српских жртава у дигиталном и архивском облику доступан за коришћење.
Рад на пројекту наставиће се континуирано у наредном периоду, те је у скорије
вријеме планирано и публиковање резултата, а тежишне активности ће бити на
провјери података за до сада пописана лица, као и на прикупљању документације која
недостаје за одређени број лица. Урађен је и адекватан текст историјског и правног
карактера за уводни дио публикације о жртвама рата који се односи на историјски
контекст рата и ратних догађаја, развој ратног права и настанак обавеза пописа жртава
рата.
2.2. Сортирање, скенирање и унос у базу података све архивске
документације Центра везано за ратна дешавања у периоду 19921995. године
Током 2013. године започет је рад на Пројекту сортирања, скенирања и уноса у
базу података архивске документације везане за ратна дешавања у периоду 1992-1995.
године, а у сврху лакшег коришћења, анализирања и достављања документације
надлежним институцијама које се баве процесуирањем ратних злочина.
Током рада на пројекту из различитих извора прикупљено је око 1.200.000
страница нових докумената који се односе на предмет истраживања Центра. Укупна
сређена архива Центра у физичком облику, обухвата преко хиљаду регистратора са
више стотина хиљада страница прикупљених докумената. Иначе, потребно је нагласити
да укупна архива Центра у физичком и дигиталном облику садржи преко четири
милиона страница. Документација се разврстава по територијално/регионалном
принципу, а документи су сложени хронолошки.
У извјештајном периоду вршена је константна класификација писане архиве
Центра према критерију територијалне припадности. У том смислу архива је
разврставана према општинама/градовима односно регијама/областима. С тим у вези,
у потпуности је завршено сређивање архиве у физичком облику те ће се у наредном
периоду започети са скенирањем цјелокупне архиве, а како би она у потпуности била
дигитализована.
Такође, треба нагласити да се постојећа архива непрестано допуњава, а поготово
документацијом из пројекта „Попис и евидентирање српских жртава у рату (трагичан
сукоб у региону), у периоду 1991-1995. године“.
Циљ ове активности је формирање јединствене архиве везане за ратни период, са
свим доступним документима те њихово сортирање ради лакшег приступа и
коришћења.
Рад на овим активностима се наставља континуирано.
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2.3. Публикација „Хронологија догађаја у бившој Југославији 1989-1995.
године“
Центар је у претходном периоду радио на реализацији пројекта „Хронологија
догађаја у бившој Југославији 1989-1995. године“. Овом активношћу обухваћени су
кључни догађаји на простору бивше СФРЈ од 01.01.1989. до 31.12.1995. године (одлуке
државних и политичких органа и субјеката, састанци и сусрети руководстава, изјаве
домаћих и страних званичника, описи значајних догађаја, извјештаји о ратним
дешавањима, резултати међународних састанака и договора и друго).
Основни радни текст су подаци из нових извора (публикације, видео материјали,
чланци, материјали међународних и домаћих судова), те доказна документација о
догађајима који су наведени у хронологији.
У претходном периоду извршена је детаљна уредничка и историографска
провјера комплетног садржаја хронологије и усклађивање са новим изворима и
литературом, али и постојећим анализама Центра. Уједно је извршена комплетна
провјера података на начин да су терминолошки и суштински садржајно допуњени и
исправљени уочени недостаци, а избачени су дијелови који су се појављивали више
пута, били нејасни, некомплетни, непотребни и сл.
Детаљно је урађена хронологија догађаја за подручје Сребренице и других
дијелова средњег Подриња која се односи на развој ратних дешавања од половине
1994. године до августа 1995. године. Извршена је и упоредна анализа радне верзије
хронологије и хронологије настале на основу чланака објављених у „Гласу српском“ у
ратном периоду.
Графичка радна верзија садржи преко 1.000 страница. Урађене су детаљне
исправке, измјене и обимнија допуна догађаја у складу са уредничким коментарима и
додат је списак извора и литературе који су коришћени. Текст је доведен до фазе
рецензентског читања, лектуре и прелома за издавање текста. Радна верзија
Хронологије већ има упоребну вриједност и користи се у истраживачким пројектима
Центра.
Планирано је да Центар изда и промовише Хронологију, а реализација зависи од
финансијских средстава.
2.4. Прикупљање и анализа документационо-архивске грађе о женама
жртвама рата српске националности
Током извјештајног периода настављено је са реализацијом низа активности на
прикупљању документационо-архивске грађе о женама жртвама рата српске
националности на територији Босне и Херцеговине. Активности су обухватиле:
прикупљање података и документације, сарадњу са невладиним организацијама,
праћење правосудних процеса у предметима ратних злочина над женама српске
националности и остале активности.
Настављено је са активним радом на истраживању чињеница и прикупљању
доказа, односно релевантне документације о страдању жена жртава рата српске
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националности. Ову активност Центар је осмислио и започео са њеном реализацијом
током 2014. године, а почетни рад се односио на прикупљање документационоархивске грађе о страдању жена српске националности у протеклом рату. Међутим,
увидом у постојећу документацију, након консултација са институцијама, невладиним
организацијама и жртвама, отворене су многе теме на које је било потребно дати
одговор.
Имајући у виду да су жене које су преживјеле ратну тортуру једна од најтежих,
ако не и најтежа категорија жртава рата, а с обзиром на то да ни преко двадесет година
од завршетка рата у Републици Српској није била сачињена јединствена евиденција о
овој категорији жртава, Центар је одлучио да овом проблему посвети ширу пажњу и то
на начин да је израђена електронска база података у коју се уносе релевантни подаци
и документација о свакој појединачној жртви.
Ова база је успостављена у мају 2015. године и закључно са августом 2019. године
у њу је унесено 1.775 имена жена жртава, углавном сексуалног насиља те је упоредо са
електронском базом формирана и писана архива о женама жртвама рата која чини
посебну цјелину архиве Центра.
Треба нагласити да се у оквиру „Пројекта пописа и евидентирања српских жртава
у рату (трагичан сукоб у региону у периоду 1991-1995. године)“ врши евидентирање
жена жртава које су на различите начине страдале током рата и њихова имена су
унесена у јединствену базу Центра те је до сада евидентирано 3.417 жена које су
смртно страдале у ратним сукобима.
Циљ ових активности је да се постојећа документационо-архивска грађа
(узимајући у обзир и податке МУП-а РС, правосудних институција и невладиних
организација) обједини те да се на основу тога добије тачан број страдалих жена
српске националности и то погинулих, несталих, силованих или затвараних у логорима
и затворима, односно свих оних које су биле изложене разним облицима тортуре
противно домаћем и међународном праву.
Центар је наставио сарадњу са Удружењем жена жртава рата Републике Српске и
то у складу са раније дефинисаним заједничким правцима дјеловања. У том смислу,
Центар је у расположивом капацитету пружио техничку и професионалну помоћ
Удружењу у његовом раду.
Поред наведеног, остварена је сарадња са удружењима ратних заробљеника –
логораша из Републике Српске. Сарадња се може оцијенити као веома успјешна
будући да је на основу евиденција ових удружења ажурирана документација Центра о
женама жртвама ратне тортуре.
Када су у питању правосудни процеси пред Судом БиХ у којима се као жртве
појављују жене српске националности, закључно са августом 2019. године, за кривична
дјела ратног злочина која су укључивала сексуално насиље, правоснажно су осуђена 19
лица на 124 године затвора, а против једног лица је укинута ослобађајућа пресуда и
одређено је одржавање претреса пред Апелационим вијећем.
Такође, пред Судом БиХ тренутно је у току девет поступка против 35 лица за
кривична дјела ратног злочина против човјечности и злочина против цивилног
становништва која укључују убиства, мучења, силовања, злостављања и прогон жена
спрске националности.
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Треба истаћи да је Центар, у сарадњи са Представништвом Републике Српске у
Бриселу, Савезом Срба из Француске и Српским културним центром у Паризу, почетком
марта 2018. године у Паризу организовао промоцију двојезичне монографије (на
српском и енглеском језику) под називом „Наша исповијест – Жене жртве рата из
Републике Српске“. Раније су промоције ове монографије одржане у Њујорку и
Вашингтону.
2.5. Заштита жртава ратне тортуре
Центар је током марта 2018. године активно учествовао у јавним расправама о
Нацрту закона о заштити жртава ратне тортуре. Јавне расправе организовало је
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, а представник Центра учествовао је
на свим јавним расправама које су одржане у Бањој Луци, Приједору, Добоју, Источном
Сарајеву и Требињу.
Народна скупштина Републике Српске је 21.06.2018. усвојила Закон о заштити
жртава ратне тортуре. Међутим, делегати Клуба Бошњака у Вијећу народа су
29.06.2018. ставили вето на Закон, а Вијеће народа Републике Српске није постигло
сагласност о питању заштите националног интереса Клуба Бошњака у вези са Законом,
због чега је Закон упућен на даљње усаглашавање заједничкој комисији Народне
скупштине Републике Српске и Вијећа народа. Будући да на заједничкој сједници
одржаној 30.07.2018. нису подржани амандмани Клуба Бошњака, Закон је упућен
Уставном суду Републике Српске на коначно одлучивање. Вијеће за заштиту виталног
интереса Уставног суда Републике Српске је 13.09.2018. године донијело рјешење
којим је утврђено да није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у
Вијећу народа Републике Српске те је Закон објављен у „Службеном гласнику
Републике Српске“, број 90/18 од 27.09.2018. године и ступио је на снагу осмог дана од
дана објављивања.
Законом је прописано активно учествовање Центра у поступку утврђивања статуса
жртве ратне тортуре и то на начин да, користећи своје службене евиденције и
расположиву документациону грађу, Центар издаје увјерења о чињеницама да ли је
неко лице било изложено тортури.
С тим у вези, Центар је, након усвајања Закона о заштити жртава ратне тортуре,
приступио испуњавању законом предвиђених обавеза, односно издавању увјерења о
чињеницама да ли је неко лице било изложено ратној тортури под околностима из
члана 3. став 1. овог закона, а на основу којег ће жртве ратне тортуре моћи остваривати
права прописана Законом.
Од ступања на снагу овог закона Центар је, закључно са августом 2019. године,
запримио 374 захтјева од првостепених органа којим се тражи издавање увјерења. За
сва лица која се воде у службеним евиденцијама Центра издата су увјерења, а у складу
са законским роковима.
Треба истаћи и да се због свега претходно наведеног јавила потреба прикупљања
додатне документације и то радом на терену кроз контакте и састанке са невладиним
организацијама произашлих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
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Центар је и током извјештајног периода наставио са активним учешћем у пројекту
УН-а под називом: „Пружање заштите, подршке и правде за преживјеле жртве
сексуалног насиља током сукоба у Босни и Херцеговини“ (CRSV – Conflict Related Sexual
Violence).
Пројекат су покренула УН тијела и организације и то: UN WOMEN, UNDP, UNFPA у
сарадњи са Међународном организацијом за миграције (IOM). У Пројекту су
предвиђени сљедећи циљеви: стављање на располагање преживјелим жртвама
свеобухватне заштите и подршке; концептуализација метода репарација којима се
олакшава будући равноправан приступ репарацијама и израда проведбених програма
промовисања равноправности грађана у друштвене интеграције.
Оно што је посебно важно у пројекту, а тиче се и институција Владе Републике
Српске, јесте намјера UNDP-а да јача владине капацитете за помоћ овој категорији
жртава. Вођени овом чињеницом, као и чињеницом да Центар има најтјешњу и
најинтезивнију сарадњу и подршку невладиних организација које окупљају жртве, те
да се примарно бави истраживањем догађаја и околности везаних за жртве и при томе
једини располаже са релевантним подацима истраживања, Центар се у пуном
капацитету, уз подршку Владе Републике Српске, укључио у пројекат, што је препознато
и од носиоца пројекта.
2.6. Истраживање страдања колоне ЈНА приликом повлачења из Тузле
15.05.1992. године
Центар је током ранијег периода са „Завичајним удружењем Тузлака“ у Бијељини,
Борачком организацијом Републике Српске и тимом истраживача потписао Споразум о
заједничкој реализацији пројекта истраживања напада на колону ЈНА 15.05.1992.
године на локалитету Брчанска Малта у Тузли.
Споразумом је дефинисана заједничка сарадња, међусобна права и обавезе
између учесника у овом пројекту.
Главне активности пројеката обухватају:
- израду и промоцију публикације о догађају на Брчанској Малти 15.05.1992.
године и о страдању лица српске националности на подручју општине Тузла током
протеклог рата у Босни и Херцеговини;
- израду и промоцију документарног филма о догађају на Брчанској Малти
15.05.1992. године и страдању лица српске националности на подручју општине Тузла
током протеклог рата у Босни и Херцеговини;
- израду и промоцију изложбене поставке (изложба фотографија) о догађају на
Брчанској Малти 15.05.1992. године и страдању лица српске националности на
подручју општине Тузла током протеклог рата у Босни и Херцеговини и
- организовање међународне научне конференције о догађају на Брчанској
Малти 15.05.1992. године и страдању лица српске националности на подручју општине
Тузла током протеклог рата у Босни и Херцеговини.
Реализујући активности из споразума, до сада је обједињена доступна грађа као
што су свједочења учесника у колони, као и оних који су на непосредан или посредан
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начин учествовали у збивањима која су им претходила, чиме су створени услови да се
свеобухватније и цјеловитије објасне и сагледају не само најзначајнији непосредни и
посредни узроци већ и свеукупне посљедице поменутог догађаја.
На бази таквих података, чињеница и сазнања стало се на становиште да се
истраживање прошири и да се њиме обухвате још двије (нове) области, те да се књига
тако употпуни са два нова поглавља, дефинисана као: егзодус Срба са тузланског
подручја и девастирање храмова и објеката Српске православне цркве.
Радећи на наведеној активности остварена је изузетно значајна и ефикасна
сарадња са Архивом Зворничко-тузланске епархије Српске православне цркве, те са
Министарством спољних послова Републике Србије.
У том смислу, у протеклом периоду припремљена је радна верзија књиге која
обухвата око 600 страна научних и стручних текстова који садрже различиту
историографску грађу, правну анализу напада муслиманских снага на колону ЈНА на
Брчанској Малти, прецизан ток догађаја током рата у подручју тузланске регије, егзодус
становништва, уништавање имовине, статистичка анализа егзодуса српског народа,
покушај стварања босанске православне цркве, аутентична свједочења преживјелих,
прецизан попис страдалих и велики број фотографија. Овако постављена књига
представља заокружену цјелину којом је несумњиво на правно релевантан и научним
методама верификован начин задокументовано страдање српског народа тузланске
регије. У изради књиге учествовао је велики број еминентних стручњака правне,
историјске, демографске, војне, полицијске, теолошке и друге струке, што такође,
поред релевантних извора и сазнања, потврђује њену научну заснованост. Књига је
рецензирана од универзитетских професора и истакнутих правника.
Израђен је и премијерно приказан документарни филм под називом „Тузла –
злочин без казне и егзодус српског народа“ који обрађује истоимени феномен
страдања и егзодуса српског народа тузланске регије. Филм обилује аутентичним
изјавама и свједочењима, углавном судионика догађаја, оригиналним видео
материјалима и приказаним документима, чиме се сврстава у ред документарних
филмова научно-истраживачког карактера. Премијера филма одржана је 14.05.2019.
године у Бијељини, у склопу обиљежавања 27 година од егзодуса Срба тузланске
регије и од злочина над колоном војника ЈНА у Тузли, а филм је приказан и у програму
Радио телевизије Републике Српске.
У наредном периоду планирана је реализација и осталих активности везаних за
овај пројекат, односно промоција књиге, изложба фотографија и организовање
међународне научне конференције.
2.7. Дјеца − жртве рата у Босни и Херцеговини у периоду 1991-1995.
године
Жртве протеклог рата у Босни и Херцеговини била су и дјеца. Према
расположивим сазнањима, дјеца су убијана или су на друге начине смртно страдала,
рањавана, затварана у логоре, сексуално злостављана, прогоњена, одвајана од
родитеља, била предмет трговине људима и органима, те су пролазила и многе друге
видове страдања.
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Како до сада не постоје јасни, прецизни и систематизовани подаци о страдању
ове категорије жртава, Центар је током 2015. године започео рад на прикупљању
података о именима жртава, мјестима и околностима страдања и материјалних доказа
који указују на злочине почињене према дјеци. При томе, у циљу добијања аутентичних
података, успостављена је сарадња са релевантним институцијама и организацијама
које у својој надлежности имају заштиту дјеце и дјечијих права.
Конкретно, сарадња је успостављена са: Хуманитарним удружењем жена „Дуга“,
Радио телевизијом Републике Српске, Удружењем „Здраво да сте“, Заводом за
физикалну медицину и рехабилитацију „Доктор Мирослав Зотовић“ - Бања Лука и
Универзитетским клиничким центром у Бањој Луци, а све с циљем сарадње и уступања
документације и података о дјеци жртвама рата.
У току рада на овом пројекту анализирано је више хиљада докумената,
различитих публикација и књига које се односе на дјецу жртве рата. Сва ова
документација је селектована и аналитички обрађена и то на начин да се текстуално
описују околности, вријеме и мјесто страдања, биографски подаци и извори података.
Такође, врши се систематизација података који се односе на жртве и маркирање који
подаци недостају те рад на њиховој допуни из релевантних извора и документације.
Резултати овог истраживања служиће као научно-правни основ према чијој
употреби ће се опредијелити релевантни друштвени и државни субјекти, првенствено
извршне и судске власти. Ово истраживање представља објективан приказ стања и
броја жртава, нефаворизујући ни један извор јер циљ овог истраживања је научни и
хуманистички. Из свега наведеног произилази да овај пројекат има научну и друштвену
оправданост те да ће служити као опомена будућим генерацијама да спријече свако
људско страдање, а посебно страдање дјеце.
Истраживање се врши по географско-хронолошком принципу те врсти страдања
класификоване на сљедећи начин:
- смртно страдали (убијени, погинули, нестали);
- остале врсте страдања (рањавања, повреде);
- заробљавања, логори и затвори, кућни притвор, тортуре, мучења;
- сексуална злостављања и силовања и
- психотрауме и страдање породица.
Закључно са августом 2019. године обрађена је документација која се односи на
страдање дјеце са подручја 81 пријератне општине Босне и Херцеговине те је
евидентирано 503 смртно страдале дјеце, 457 рањених и повријеђених, затим 464
дјеце која су прошла кроз тортуре, мучења, заробљавања, логоре, затворе и кућне
притворе, 14 сексуално злостављање и силоване дјеце, те 54 дјеце за које Центар
посједује документацију да је доживјело психотрауме усљед страдања породице.
Приликом истраживања пажња је посвећена и правном основу који штити ову
категорију жртава, односно међународном хуманитарном праву и правном положају
цивилних жртава рата са тежиштем на заштиту дјеце. Рад ће се, поред наведеног,
осврнути и на виктимизацију, трауматизацију и ратне посљедице избјеглиштва,
заробљавања, тортуре, траума и поремећаја личности дјеце.
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У плану је публиковање овог истраживања, а рад на овом пројекту биће
континуирано настављен током наредног периода.
Центар је и у извјештајном периоду наставио рад на истраживању страдања беба
у бањолучком Клиничко-болничком центру током маја и јуна 1992. године. Подсјећања
ради, у то вријеме Аутономна регија Крајина била је у копненој и ваздушној изолацији.
Немогућност снабдјевања довела је до тога да је у већим градовима, посебно у Бањој
Луци, дошло до несташице основних животних намирница, лијекова и медицинских
средстава. Врхунац ове хуманитарне кризе кулминирао је у бањалучкој болници гдје је,
због недостатка кисеоника, живот изгубило дванаест новорођенчади. Хуманитарна
криза ријешена је војном операцијом Војске Републике Српске под називом „Коридор92“. Пробијањем копненог пута према Савезној Републици Југославији и доласком
хуманитарне помоћи првих дана јула трајно је ријешено питање проблема са
кисеоником у Клиничко-болничком центру. Трагедија у бањалучком породилишту је
исписала најтужније странице историје Клиничко-болничког центра, Бање Луке и
Републике Српске. Од 22.05. до 19.06.1992. године преминуло је дванаест
пријевремено рођених беба. Неке су бебе преминуле свега неколико сати по рођењу.
Родитељи им нису стигли дати ни име па су све бебе, осим једне, сахрањене и
заведене без имена. Двије бебе, рођене у периоду када није било довољно кисеоника
и које су успјеле да преживе имале су тешке физичке и психичке посљедице.
Управо тим поводом, Центар је приступио истраживању са циљем да се утврде
све околности које су довеле до ове трагедије, као и напори који су чињени да би се
трагедија ублажила или спријечила. Током истраживања контактиране су бројне
институције и организације, као и хуманитарне и вјерске организације које су
функционисале у Бањој Луци у том периоду.
Посебно треба издвојити сарадњу са Универзитетско-клиничким центром
Републике Српске, мајкама преминулих беба окупљених око Удружења „12 беба“,
Колом српских сестара, те Радио телевизијом Србије. Контактирано је и разговарано са
42 учесника или релевантна саговорника који су могли пружити потребне
информације. Када је ријеч о сарадњи са мајкама страдалих беба посебно треба
издвојити чињеницу да је управо захваљујући активностима Центра утврђено мјесто
боравка пет мајки за које до сада нису постојале никакве информације. Од њих пет,
четири мајке су по први пут говориле о овим догађајима, а мајке страдалих беба ће
такође бити заступљене у овом истраживању кроз своје животне исповијести.
Захваљујући овом истраживању Центар има потпуне податке и то не само о
преминулим бебама већ и о њиховим родитељима. Такође, извршен је преглед
постојеће и прикупљање нове документације, а посебно треба издвојити видео и аудио
записе.
Као резултат истраживања приређена је монографија „Шта су скривиле? Страдање беба у Клиничко-болничком центру Бања Лука, у мају и јуну 1992.“, која је
промовисана у Бањој Луци и Приједору.
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2.8. Израда атласа масовних стратишта
Одбрамбено-отаџбинског рата

српског

народа

током

Током 2019. године започето је се са реализацијом активности која се односи на
евидентирање свих масовних стратишта српског народа током Одбрамбеноотаџбинског рата. Ова активност спроводиће ће се кроз више фаза. Прва фаза
подразумијева тачно одређивање мјеста и времена масовног страдања српског народа
у периоду 1992- 1995. године на простору Босне и Херцеговине.
Према прелиминарним подацима ради се о више од стотину локација на којима
су почињени масовни злочини над српским народом. Ради реализације ових послова
израђена је методологија и начин рада на овој активности. Након што су одређене
прелиминарне микролокације и временски оквир започето је са израдом засебних
цјелина. За свако мјесто засебно обрадиће се посебне цјелине које се односе на:
географски положај мјеста/општине страдања, пријератни и тренутни број и
национални састав становништва, опис догађаја, унос имена жртва са назначавањем
статуса жртве, пол и доб, формације које су учествовале у нападу и правосудни
процеси за почињени злочин. Подаци за жртве користиће се из постојеће базе
„Пројекта пописа српских жртава“. Приликом рада на овој активности користи се сва
расположива документација: база податка, кривичне пријаве, изјаве свједока, фото и
видео материјали те евиденције о правосудним поступцима, односно оптужнице и
пресуде.
Сама активност је сложен процес. Први корак да би се обрадило једно мјесто
страдања је прикупљање цјелокупне расположиве документације за свако стратиште
понаособ. То подразумијева издвајање цјелокупне документације из базе која се
односи на конкретан догађај, затим издвајање документације из архиве, преглед
видео материјала у посједу Центра и доступних материјала на интернету, претрагу база
кривичних пријава и база правосудних процеса. Такође, врши се и истраживање које се
односи на географски положај и састав становништва, које се превасходно односи на
претрагу релевантних извора који се могу наћи на интернету.
Такође, ова активност подразумијева сублимирање података и документације
која се већ налази у Центру, али на начин да се иста обједини како би у пуном
капацитету имала своју употребну вриједност.
Активност је већ започета са реализацијом и до сада су обрађена три стратишта:
Доњи Малован, Чардак и Брадина. Међутим, имајући у виду претходно наведено,
односно да је сама активност сложен процес, за њену реализацију биће потребан дужи
временски период те ће се са интензивном радом на овој активности континуирано
наставити.
2.9. Истраживање догађаја у сребреничкој регији у периоду 1992-1995.
година
Током извјештајног периода Центар је наставио са истраживањем догађаја у
сребреничкој регији и то евидентирање погинулих, убијених и несталих Срба средњег
Подриња те истраживање догађаја из јула 1995. године.
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Према подацима Центра 2.674 лица српске националности смртно су страдала на
подручју средњег Подриња (општине: Сребреница, Братунац, Власеница, Шековићи,
Калесија и Зворник). Од укупног броја страдалих 215 су жене и 43 дјеце. Треба
нагласити да се највећи број страдалих односи на 1992. годину, када је смртно
страдало 1.518 лица српске националности. Посматрајући по општинама највећи број
страдалих је у Зворнику (741), а затим слиједе Сребреница (502), Братунац (488),
Калесија (465), Власеница (352) и Шековићи (126).
С обзиром на методологију рада и на начин селектовања жртава према мјесту
страдања, а не према тренутном пребивалишту, мјесту боравка, мјесту рођења или
мјесту укопа жртве, треба напоменути да се ради о лицима која су страдала на
територији сребреничке регије и да би овај број био много већи када би се у њега
уврстила и лица која су страдала на подручјима других општина, а имају један од
наведених параметара везаних за ову регију. Имајући у виду да Центар ради на
Пројекту пописа и евидентирања српских жртава у рату у периоду 1991-1995. године,
ова лица ће бити евидентирана у мјестима својих страдања.
Центар наставља истраживање догађаја у сребреничкој регији у склопу својих
редовних активности, како би се дошло до што потпунијих података о страдању Срба
на овом подручју.
Такође, Центар је наставио активности на истраживању догађаја у сребреничкој
регији јула 1995. године у циљу утврђивања истине о овим догађајима, с обзиром на то
да у јавности постоје манипулације које се односе на број жртава.
У том смислу су извођене сљедеће активности:
- утврђивање што детаљније судбине припадника 28. дивизије тзв. Армије РБиХ
током пробоја из окружења у јулу 1995. године, као и судбине тијела страдалих у
истом;
- утврђивање листе формација тзв. Армије РБиХ, командног кадра као и
идентитета свих осталих лица која су осумњичена да су као припадници 28. дивизије
починили кривична дјела ратног злочина или друга кривична дјела над српским
становништвом. Ова листа је замишљена као база података која би омогућила
претраживање по разним параметрима, те самим тим и анализу потребних чињеница и
информација и
- наставак активности на даљем прикупљању доказа који ће помоћи потпуном
откривању судбине несталих лица.
У извјештајном периоду Центар је у оквиру планираних активности подршке
тимовима одбране оптужених грађана Републике Српске пред Међународним
кривичним судом за бившу Југославију у Хагу (у даљем тексту: МКСЈ) остварио важне
резултате. Исти су се огледали између осталог и у уступању својих стручних и других
капацитета тиму одбране генерала Младића током њихове припреме за завршни
поднесак.
Активности на истраживању самог догађаја су настављене. У току извјештајног
периода обрађено је 168 регистратора из архиве и издвојени су сви релевантни
спискови војних формација 28. дивизије тзв. Армије РБиХ. Током рада на овим
документима утврђен је идентитет 2.805 војника 28. дивизије која се налазе на списку у
Поточарима, од којих је 2.379 сахрањено у Поточарима.
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Неопходно је напоменути да је потребно извршити додатне провјере за наведена
лица пошто у појединим случајевима има одступања, попут различитих датума рођења
(нпр. пермутације дана и мјесеца рођења) или словних грешака у имену и презимену.
У том смислу се наставља рад на ажурирању, обради спискова и табела те
прикупљању документације која представља вјеродостојан извор чињеница везаних за
догађаје у и око Сребренице у јулу 1995. године.
Настављен је рад и на утврђивању листе формација тзв. Армије РБиХ у
сребреничкој регији, командног кадра као и идентитета свих осталих припадника 28.
дивизије.
Циљ пројекта је оформити базу података у којој би били унесени појединачно сви
припадници 28. дивизије са релевантним подацима везаним за период 1992-1995.
године. Добијена документација имала је различиту употребну вриједност. На жалост,
приликом копирања, скенирања и претварања докумената из једног у други облик,
одређени број докумената био је потпуно или дјелимично неупотребљив.
Редослиједом, обрађиван је сваки документ појединачно и послије извршене обраде
сваки документ добио је број који означава датум настанка уз кратак наслов. Наведени
документи који су били комплетни, обрађени су и анализирани у потпуности.
Обрађујући наведене документе и спискове заједно са прилозима формирана је
табела у коју је унесен 61 појединачни напад на српска насеља од стране муслиманских
формација заједно са свим расположивим параметрима: мјесто, вријеме напада, опис
догађаја, јединице које су нападале, командни кадар, расположива имена припадника
муслиманских формација који су учествовали у нападу, списак жртава, итд.
Паралелно с тим, вршена је појединачна идентификација и допуна постојећих
сазнања везано за командни кадар и припаднике муслиманских формација 28.
дивизије који се спомињу у документацији која се прегледа, са намјером располагања
свим могућим подацима који могу користити у наредном истраживачком раду.
Већина података за наведена лица добијена су из Извјештаја МУП-а РС. Ти подаци
су укрштани са документима тзв. Армије РБиХ те стога, у већини случајева, сада постоје
сигурни и потпуни идентитети припадника муслиманских оружаних снага на подручју
Сребренице.
У наредном периоду планирано је комплетирање свих расположивих спискова
28. дивизије и утврђивање тачног идентитета великог броја горе наведених
припадника кроз обраду докумената тзв. Армије РБиХ (као примарних извора).
Током периода септембар-децембар 2016. године, дакле, током прве фазе
дигитализације и обраде докумената обрађено је и архивирано 2.829 докумената. Прва
фаза обухватила је дигитализацију, увид у документе, одређивање броја и израду
линка који је смјештен у електронски инвентар грађе. Затим је започет рад и на
извођењу друге фазе која подразумијева одређивање параметара за унос података и
формирање базе података Комисије Републике Српске за истраживање догађаја у и
око Сребренице у периоду од 10. до 19. јула 1995. године.
Током овог периода формирана је електронска база података са појединачним
личним картонима за 6.243 лица која су укопана на гробљу у Меморијалном центру
Поточари. Сваки картон садржи личне податке сахрањеног лица укључујући и ознаку
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парцеле на којој је сахрањено, као и координате за проналазак парцеле на Google
мапи.
Извршено је и ажурирање постојеће базе података о Сребреници убацивањем
података за више стотина лица чији посмртни остаци су сахрањени у Поточарима 2016.
и 2017. године.
Такође, потребно је нагласити да ће сва сакупљења документација и сазнања
Центра бити доступна новоформираној Међународној комисији за истраживање
страдања свих народа у сребреничкој регији у периоду 1992-1995. године.
Као резултат цјелокупног истраживања, у издању Центра, настала је књига „Битка
за Сребреницу - рат за цивилизацију“. Књига демистификује бројне неистине и
инсинуације, једнострану историјску слику и наратив о тим догађајима који су
наметнуле западне силе, те историчари из Загреба и Сарајева неистинитим тврдњама о
обиму и начину страдања сребреничких Бошњака у јулу 1995. године. Промоција књиге
одржана је у Бањој Луци, Београду, Сребреници и Братунцу.
Центар је обезбиједио неопходне анализе и стручне материјале за иницијативу
предсједника Републике Српске о повлачењу Извјештаја за Сребреницу Владе
Републике Српске из 2004. године. Ови материјали и прилози су такође послужили као
стручни материјали за Народну скупштину. Истовремено, треба нагласити да без
стручне анализе за одбрану генерала Ратка Младића, а која је везана за губитке
припадника 28. дивизије тзв. Армије РБиХ и судбину њихових посмртних остатака,
ревизија резултата наведене комисије би била тешко изводива.
Народна скупштина Републике Српске, на 29. посебној сједници одржаној
14.08.2018. године, својим закључцима одбацила је Извјештај Комисије о догађајима у
и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године, те је од Владе Републике Српске
затражила да повуче наведени извјештај и стави исти ван снаге. Такође, истим
закључцима наложено је Влади Републике Српске да формира независну међународну
комисију која би на објективан и непристрасан начин утврдила страдања свих народа
на подручју сребреничке регије у периоду од 1992. до 1995. године.
С тим у вези, Влада Републике Српске је 18.08.2018. године својим закључком
ставила ван снаге поменути извјештај, те је донијела одлуку да формира независну
међународну комисију која би на објективан и непристрасан начин утврдила страдања
свих народа на подручју сребреничке регије у периоду од 1992. до 1995. године.
Након тога, Влада је 27.09.2018. године усвојила методологију рада Комисије, а
Министарству правде наложено је да предложи критеријуме за избор чланова
Комисије. Министарство правде је, у сарадњи са Центром, утврдило приједлог
критеријума и институција из којих ће се бирати чланови Комисије, на који је Влада
дала сагласност и наложила Министарству правде и Центру да обаве неопходне
консултације како би се обезбиједио рад међународних правних експерата.
Коначно, Влада је рјешењем од 07.02.2019. године именовала чланове Комисије.
Истим рјешењем наложено је Центру да за потребе Комисије обавља
административне, финансијске и техничке послове. С тим у вези, Центар је предузео
све неопходне мјере и радње, а како би обезбиједио услове за рад Комисије, у складу
са закључцима Народне скупштине и Владе Републике Српске. До сада су одржане
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двије сједнице Комисије и то крајем марта (конститутивна) и почетком јула 2019.
године.
2.10. Истраживање ратних злочина почињених од стране Петог корпуса
тзв. Армије РБиХ над српским народом
Ослањајући се на пет раније израђених студија, а које се односе на анализу војне
ситуације у западнокрајишким општинама (Приједор, Босански Нови, Босанска Крупа,
Сански Мост и Кључ), у периоду 1991-1995. године, Центар је у периоду од 2015. до
2018. године интензивирао истраживања о дјеловању Петог корпуса тзв. Армије РБиХ
на подручју поменутих општина, нарочито у јесен 1995. године када су формације
тадашње тзв. Армије РБиХ, уз садејство хрватских снага из Босне и Херцеговине и
Републике Хрватске, са простора поменутих општина, као и подручја Бихаћа и Петровца
протјерали готово сво становништво српске националности. У изразито офанзивним
дејствима на наведеном територију је убијено око 870 цивила српске националности и
око 400 војника ВРС, те је спаљено више од 30 села. Нестало је 830 лица са тог подручја
и за највећим бројем њих се још трага, а на наведеним подручјима пронађена је 21
масовна гробница са тијелима лица српске националности. Наведене студије садрже
податке о: организацијско-формацијским структурама дејствујућих јединица, борбене
догађаје током дејстава, кључне личности који су повезане са догађајима и
околностима дјеловања и ратне злочине које су дејствујуће јединице починиле над
ратним заробљеницима, цивилима и другим лицима у периоду од 1992. до 1995.
године.
Настављањем истраживања у овој области Центар је успио доћи до додатне
документације која се односи на околности почињених злочина и страдања,
укључујући и потенцијално одговорна лица. Као финални исход истраживања израђени
су пописи жртава по мјестима и догађајима страдања, укључујући и околности
страдања, за општине Сански Мост, Кључ, Крупа и Петровац.
Поред константног рада и прикупљања документације Центар је успоставио
сарадњу са поступајућим тужиоцем у предмету против команданта Петог корпуса тзв.
Армије РБиХ Атифа Дудаковића. Поступајућем тужиоцу достављено је 8.000 страница
доказне документације, а достављени су и видео записи који до сада нису били
доступни до којих је Центар дошао властитим ресурсима. Достављена документација
односи се на акцију „Сана 95“ која је трајала од 13.09. до 10.10.1995. године, а
обухватила је општине Петровац, Кључ, Крупу и Сански Мост. Поступајућем тужиоцу на
располагање су достављени докази да је у поменутој акцији несумњиво извршен
злочин против човјечности, а посебно имајући у виду да је достављења комплетна
документација о 256 убијених лица, чији је просјек старости износио преко 65 година.
Најстарија жртва имала је 99 година, а најмлађа је рођена 1986. године.
Резултат сарадње између Центра и поступајућег тужиоца у овом предмету било је
подизање и потврђивање оптужнице против Атифа Дудаковића и још 16 лица који су
оптужени да су починили злочин против човјечности над Србима у западнокрајишким
општинама.
У склопу ове активности Центар се бавио и ратним дешавањима на подручју
града Приједора. Конкретније, прикупљено је око 430 нових докумената са око 1.000
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страница материјала који говоре о организацији, наоружавању, пропаганди, борбеним
дејствима, људским потенцијалима и другим активностима муслиманских војних снага
и политичких организација на подручју града Приједор током протеклог рата.
Документи недвосмислено указују да се радило о добро организованим формацијама
које су имале респектабилне капацитете, а што се и показало приликом напада на
регуларне војне и полицијске формације Републике Српске и цивилно становништво. У
наставку, истраживањем ће бити утврђена конкретна борбена дејства и њихове
посљедице на одређеним локалитетима како би се указало на нападна дејства и
освајачке намјере муслиманских снага, с једне стране и стигматизацију српског народа
и његових војних и полицијских формација тог подручја, с друге стране.
Поред наведеног, Центар ће радити и на проширивању сазнања и конкретизацији
кључних догађаја у склопу постојећих хронологија за општине: Приједор, Нови Град
(Босански Нови), Сански Мост, Кључ, Босанска Крупа, Дрвар и Петровац.
2.11. Истраживање ратних дешавања у Сарајеву
Активност на истраживању ратних дешавања на подручју Сарајева (десет
пријератних општина) од 1992. до 1995. године обухвата константно прикупљање и
аналитичку обраду одређене документације, архивске грађе и доступних сазнања и
података.
Континуирано се врши аналитичка обрада и допуна документације те
класификација прикупљених докумената из различитих доступних извора који се
односе на дешавања на почетку и током ратних дејстава на подручју Сарајева, а могу се
довести у везу са изазивањем опште опасности и инцидената који су довели до
масовног, организованог и планског прогона лица српске националности од стране
муслиманских војних и паравојних формација. Анализа је обухватила и документацију
која се односи на догађаје изван периода 1990-1992. године, због повезаности догађаја
и њиховог сагледавања у континуитету, као и везаности за одређена лица.
Поред наведеног, вршена је додатна селекција, допуњавање и достављање у
електронском облику изјава свједока догађаја на подручју Сарајева, а који су дали
релевантне податке о почецима и току ратних операција те страдању лица српске
националности.
Проширени су подаци и сазнања те је прибављен значајан број докумената који
се односе на почетак сукоба, организацијско-формацијску структуру (пара)војних
муслиманских снага, почетне инциденте, артиљеријске, минобацачке и снајперске
положаје. Посебан акценат дат је на подручја: Храснице, Соколовић колоније,
Пофалића и Алипашиног поља. Велики дио прикупљених сазнања, кроз документе,
достављен је Тужилаштву БиХ и Агенцији за истраге и заштиту Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: СИПА).
Ажурирана је информација сачињена током ранијег периода која садржи списак
лица за које постоје основи сумње да су наредили, починили или се могу довести у
везу са почињеним злочинима над српским цивилима на подручју Сарајева, са описом
обиљежја почињених кривичних дјела ратног злочина, а такође и информација која
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садржи списак лица српске националности и околности њиховог страдања на подручју
Сарајева.
Такође, током извјештајног периода Центар је посветио значајну пажњу
истраживањима појединачних злочина и мјеста страдања на подручју пријератног
града Сарајево при чему су прикупљени значајни подаци за предмет „Велики парк“,
злочин у Чемерном, Храсница и масакр над војницима ЈНА у Добровољачкој улици.
Подаци, документација и сазнања о овим предметима посебно унапређују тренутне и
будуће правосудне процесе. Треба истаћи да је Центар успоставио сарадњу са
поступајућим тужиоцем у предмету „Чемерно“ што је за резултат имало подизање
оптужнице у овом предмету.
Посебан акценат током извјештајног периода Центар је ставио на истраживања
снајперског дјеловања муслиманских снага на подручју пријератног града Сарајево.
Прелиминарни подаци истраживања показују да је током протеклог рата на овом
локалитету организовано и плански од стране војних и полицијских муслиманских
снага страдало 307 цивилна лица, од чега смртно најмање њих 65. Број лица који је
страдао од артиљеријских пројектила на истом локалитету креће се преко 242 цивила.
Такође, прикупљени су и подаци који заправо представљају аутентичне доказе о
конкретним јединицама и одговорним лицима (командантима и командирима) које су
починиле односно наредиле ову врсту злочина, а прецизније су утврђени и локалитети
на којима је снајперисање посебно било изражено. Поред наведеног, прикупљена су и
сазнања о конкретним појединачним злочинима почињеним „кампањом
снајперисања“, утврђен списак жртава са подацима о истима те утврђен прелиминарни
списак лица која су вршила снајперисање и починила ратни злочин.
Подаци, информације и документација до којих се дошло током истраживања
биће на располагању новоформираној Међународној комисији за истраживање
страдања Срба у Сарајеву у периоду 1991-1995. године. Подсјећања ради, Народна
скупштина Републике Српске је на 29. посебној сједници, одржаној 14.08.2018. године,
својим закључком предложила Влади Републике Српске да формира независну
међународну комисију која би на објективан и непристрасан начин утврдила страдања
Срба у Сарајеву у периоду од 1991. до 1995. године.
С тим у вези, Влада Републике Српске је 18.08.2018. године својим закључком
донијела одлуку да формира независну међународну комисију која ће испитати и
сачинити извјештај о страдању Срба у Сарајеву у периоду од 1991. до 1995. године.
Након тога, Влада је 27.09.2018. године усвојила методологију рада Комисије, а
Министарству правде наложено је да предложи критеријуме за избор чланова
Комисије. Министарство правде је, у сарадњи са Центром, утврдило приједлог
критеријума и институција из којих ће се бирати чланови Комисије, на који је Влада
дала сагласност и наложила Министарству правде и Центру да обаве неопходне
консултације како би се обезбиједио рад међународних правних експерата.
Коначно, Влада је рјешењем од 07.02.2019. године именовала чланове Комисије.
Истим рјешењем је наложено Центру да за потребе Комисије обавља
административне, финансијске и техничке послове. С тим у вези, Центар је предузео
све неопходне мјере и радње, а како би обезбиједио услове за рад Комисије, у складу
са закључцима Народне скупштине и Владе Републике Српске. До сада су одржане
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двије сједнице Комисије и то почетком априла (конститутивна) и почетком јула 2019.
године.
2.12. Историјски преглед дешавања у Одбрамбено-отаџбинском рату
1992-1995. године и рат у Босни и Херцеговини - трагичан сукоб у
региону
Центар је током претходног периода наставио рад на публикацији под радним
називом „Историјски преглед дешавања у Одбрамбено-отаџбинском рату 1992-1995.
године“. Публикација је покушај да се историографски обухвате поједина значајна
дешавања битна за настанак и развој Републике Српске. Рад на овој публикацији
проистекао је из потребе да се поједина питања стручно историографски обраде, али и
да се створи нова, свеобухватнија слика ових дешавања.
Појединачани дијелови публикације, односно засебне тематске области,
постепено су доведени до цјелине тако да у коначности чине заокружен преглед
ратних дешавања како би се објаснили унутрашњи и вањски процеси у настанку и
одбрани Републике Српске. Преглед садржи сљедеће дијелове:
- Историјске претпоставке настанка Републике Српске - Република Српска као
српско „никад више“;
- Општи оквир;
- Формирање муслиманских паравојних формација;
- Хрватске војне и паравојне формације у БиХ 1991-1995;
- Војска Републике Српске;
- Прилог истраживању грађанског рата у Приједору 1992;
- Општина Добој од вишестраначких избора до септембра 1992;
- Операција „Коридор – 92“;
- Муслиманске офанзивне акције на сарајевском ратишту – супротстављени
наративи;
- Митровданскe офанзиве на Источну Херцеговину;
- Кратак преглед појединих ратних операција 1992-1995;
- Одлуке Народне скупштине Републике Српске;
- Записи о ратним злочинима над Србима у БиХ 1992-1995;
- Опомена – ратни злочини на Србима – илустровани дио;
- Сребреница – операција „Криваја – 95“;
- Агресија Хрватске на Републику Српску 1995;
- Међународне конференције и
- Дејтонски мировни споразум.
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Треба нагласити да се ради о материјалу који је у погледу новије историје
јединствен на овом подручју, будући да обухвата детаљнију анализу догађаја из блиске
прошлости и који по свом методолошком и чињеничном приступу представља, према
нашим сазнањима, прву студију овакве врсте на овим просторима.
Током извјештајног периода извршена је детаљна техничка и уредничка
припрема текста, прелом и дизајн, те промоција књиге. Монографија је издата под
називом „Република Српска у Одбрамбено-отаџбинском рату“ крајем децембра 2017.
године. До сада је промовисана у Бањој Луци, Приједору, Сребреници и Београду. Због
великог интересовања, у међувремену је издата и у другом, допуњеном и
измијењеном издању.
У склопу активности на истраживању рата у Босни и Херцеговини, као трагичног
сукоба у региону, вршена је допуна, обрада и сређивање документације која се налази
у архиви Центра, а настављене су и активности на прикупљању нових докумената из
различитих извора и кроз рад на терену.
Анализирајући до сада објављена истраживања, резултате правосудних процеса у
и изван Босне и Херцеговине, објављене текстове и материјале у публикацијама и
другим формама, јавне наступе и друге облике оцјена карактера рата у Босни и
Херцеговини (трагичан сукоб у региону - дејтонска формулација) и бившој СФРЈ,
видљиво је да су на сцени и даље стереотипи који дају једнострану слику протеклих
догађаја. Инсистирање да се истина о рату ствара и презентује искључиво на бази
судских пресуда, а посебно да основа буду пресуде МКСЈ може имати несагледиве
посљедице за дефинисање узрока трагичних сукоба и пројекције будућности ових
простора, тим прије, ако су друге заинтересоване стране у интерпретацији агресивне у
једностраном тумачењу истине.
У извјештајном периоду настављене су активности на прикупљању докумената из
различитих извора те до сада објављене домаће и стране литературе.
Према плану истраживања, у току су активности на прегледу, обради и сређивању
документације која се налази у архиви Центра, као и прикупљању и обради докумената
других субјеката, који се односе на рад органа СФРЈ/СРЈ, ЈНА, Народне скупштине,
Владе и других органа власти у Републици Српској, Главног штаба и потчињених
команди и јединица ВРС, органа Републике Хрватске, Хрватске војске, органа Хрватске
заједнице Херцег-Босне, јединица Хрватског вијећа обране, органа Републике Босне и
Херцеговине и тзв. Армије РБиХ, као и других докумената о политичким и војним
приликама у Босни и Херцеговини и окружењу, те активностима међународне
заједнице. У обраду је укључена и доступна документација МКСЈ, експертизе,
публикације, видео материјали, медијски извјештаји и сл.
Прикупљају се свједочења учесника догађаја (команданти и командири јединица,
представници органа власти и други) и врши реконструкција и опис операција и борби.
2.13. Истраживање ратних дешавања у Херцеговини
У претходном периоду Центар је приступио истраживању ратних догађаја према
појединим регионалним цјелинама. С тим у вези започето је и истраживање ратних
дешавања у Херцеговини. Током Одбрамбено-отаџбинског рата 1992-1995. године
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дешавања на простору Херцеговине, осим општих карактеристика рата, имала су и
поједине специфичне регионалне карактеристике. Митровданске офанзиве (битке) на
невесињско-мостарском ратишту у новембру 1992. и 1994. године значајна су чворишта
ратних дешавања у Херцеговини. Оне се не могу одвојено посматрати од дешавања
која су се десила на почетку рата у долини ријеке Неретве и граду Мостару, преливања
сукоба са територије Хрватске, као и у укупној зони одговорности Херцеговачког
корпуса ВРС.
Закључно с августом 2019. године, истраживање ратних дешавања на подручју
Херцеговине до сада је обухватило преглед и систематизацију војне грађе, преглед
документације о хапшењима, злостављањима и затварањима у логоре Срба за двије
највеће општине, Мостар и Коњиц (који још није комплетиран), урађена је и основна
регионална хронологија за 1991. годину и пренос сукоба са територије Хрватске, као и
почетак сукоба у 1992. години. За овај период прикупљена је и анализирана
литератаура различитих провинијенција и тиме се контекст догађаја довео до Прве
митровданске офанзиве, анализу војног стања које јој је претходило, као и њених
посљедица на ратна дешавања у Херцеговини.
2.14. Истраживање ратних дешавања у Посавини
Током рата у Босни и Херцеговини, на подручју општина које је обухватала тзв.
Хрватска заједница Посавина (општине: Шамац, Брод, Модрича, Оџак, Орашје,
Дервента, дио општине Градачац, Брчко и дио општине Добој), над припадницима
српског народа почињени су тешки злочини. О размјери злочина говоре чињенице да
је на подручју поменутих општина постојало 71 логора за Србе и да је смртно страдало
3.578 Срба, укључујући жене и дјецу. Са наведеног подручја нестало је 261 лице, од
чега се још трага за њих 119. Такође, 527 жена српске националности је прошло кроз
логоре наведених општина, од чега је над њих 119 извршено сексуално насиље.
Имајући у виду наведене податке, као и чињеницу потребе прикупљања
додатних података и сазнања за постојеће и будуће правосудне процесе за наведене
злочине, Центар је током 2019. године започео истраживање по свим основама
страдања лица српске националности на подручју Посавине, с тежиштем на откривање
и доказивање кривичних дјела ратног злочина.
Током претходног периода анализирано је више стотина докумената,
публикација, видео материјала и пресуда, те започето са израдом свеобухватне
хронологије догађаја на подручју Посавине током 1992. године. Рад на овој активности
наставиће се и у наредном периоду.
2.15. Истраживање НАТО напада на Републику Српску
Центар је у октобру 2017. године објавиo публикацију „Намјерном силом на
Републику Српску“, која је резултат систематичног истраживања онога што се дешавало
у вријеме НАТО бомбардовања Републике Српске од 30.08. до 14.09.1995. године.
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НАТО бомбардовање Републике Српске, кодног имена „Операција намјерна
сила“, представљало је војну интервенцију НАТО снага (са САД на челу) током рата у
Босни и Херцеговини и са краћим прекидима трајало је 16 дана. Према подацима
Центра, у операцију је било укључено преко 5.000 војника НАТО-а из 15 земаља и више
од 400 летјелица, укључујући 222 борбена авиона који су извели 3.515 летова. Укупно
је бачено 1.026 бомби, тежине 10.000 тона. Поред НАТО авијације, истовремено су
дејствовале и Снаге за брзо дјеловање са положаја на Игману, а испаљено је и 13
пројектила типа „томахавк“.
У истраживању се, између осталог, дошло до закључака да су у нападима на
Републику Српску употријебљени најсавременији типови оруђа и оружја, што је
нанијело вишемилионску материјалну штету, али су највеће посљедице сурове НАТО
кампање људске жртве.
Поред војних објеката гађани су и цивилни циљеви, тако да су, осим војних
жртава, у бомбардовању страдали и цивили међу којима је, нажалост, било и дјеце.
Авијација НАТО-а бомбардовала је положаје ВРС, али и цивилне циљеве, под
изговором како се користе у војне сврхе.
Приликом истраживања, а према расположивој документацији Центра, неспорно
је утврђено да је током НАТО бомбардовања смртно страдало 58 лица, од чега је 46
војника, седам цивила и пет припадника радне обавезе. Такође, према расположивој
документацији утврђено је да је рањено најмање 119 лица, од чега 98 војника и 21
цивил.
Осим директних посљедица који су НАТО напади имали на Републику Српску,
треба нагласити и индиректне посљедице које је ова акција изазвала. На овај начин,
омогућена је предност бошњачким и хрватским јединицама које су кренуле у општу
офанзиву на српске положаје, што је, у крајњем случају, довело до масовног прогона
српског становништва са окупираних дијелова територије Републике Српске.
Неспорно је и то да је употријебљена муниција са осиромашеним уранијумом те
да се најмоћнија војна сила на свијету отворено ставила на располагање једној од
зараћених страна у сукобу, што је, између осталог, наметнуло потребу да се уради
свеобухватно истраживање.
Подаци о овим догађајима нису били потпуни и систематизовани и приликом
истраживања коришћена сва расположива документација. Коришћена је прије свега
документација Центра, а помоћ је пружила и Радио телевизија Републике Српске која
је уступила обиман видео материјал. Такође, подаци су добијени и од Архива
Републике Српске као и од МУП-а РС, а коришћени су и подаци Републичког завода за
статистику, те ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске.
Упућени су и захтјеви за достављање документације о цивилним жртвама и
материјалној штети свим општинама у Републици Српској које су биле погођене
дејством НАТО снага, а приликом израде публикације коришћени су и сви остали
расположиви извори, литература домаћих и страних аутора.
Не треба занемарити и чињеницу да су службеници Центра приликом рада на
овој публикацији разговарали са више директних судионика ових немилих догађаја по
српски народ, те су се на тај начин имали прилику увјерити у стварну ситуацију која је
тада била у Републици Српској. Разговарано је и са тадашњим кадровима ВРС,
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свједоцима и самим жртвама, а све у циљу стварања што потпуније и свеобухватније
слике ових дешавања.
Публикација је објављена на српском и енглеском језику и промовисана је на
Међународном сајму књига у Београду 24.10.2017. године.
Такође, резултати истраживања презентовани су 22. марта 2018. године на
научној конференцији „Посљедице НАТО агресије на СРЈ“, у организацији Евроазијског
безбедоносног форума.
У циљу утврђивања истине, те релевантних историјских чињеница везаних за
ратна дешавања у Босни и Херцеговини, ово истраживање има вишеструку вриједност.
2.16. Мапирање логора и мјеста заточења лица српске националности у
рату у Босни и Херцеговини
На просторима Босне и Херцеговине регистрована су многобројна мјеста у којима
је вршено насилно затварање српског становништва. Логори, затвори и притвори су
постојали у постојећим затворима, касарнама, фабрикама, школама, силосима,
хотелима, спортским објектима, подрумима већих зграда, приватних кућа и слично.
Полазећи од ове чињенице извршена је претрага цјелокупне документације
архиве Центра која се односи на логоре и мјеста заточења лица српске националности,
а документи су сортирани и скенирани, те је ова документација систематизована.
Према постојећој евиденцији број мјеста логора и заточења обухвата 554 локација и то
у сљедећим регијама: Сјеверно-источна Босна (77), Цазинска Крајина (29), Подриње
(33), Сарајевска област (139), Посавина (71), Бугојанска регија (19), Травничка регија
(21), Средња Босна (57), Западна Босна/Крајина (15), Херцеговина (63) и Купрешколивањски крај (30).
Конкретно, логори и мјеста заточења су евидентирани у сљедећим
градовима/општинама: Велика Кладуша (један), Цазин (осам), Бихаћ (15), Босанска
Крупа (пет), Сански Мост (седам), Босански Петровац (три), Кључ (два), Дрвар (један),
Грахово (један), Мркоњић Град (један), Котор Варош (два), Јајце (пет), Босански Брод
(16), Дервента (пет), Оџак (десет), Босански Шамац (четири), Орашје (седам), Модрича
(три), Градачац (пет), Брчко (21), Добој (четири), Грачаница (три), Сребреник (шест),
Лопаре (два), Угљевик (два), Тешањ (три), Маглај (два), Лукавац (девет), Тузла (28),
Калесија (четири), Жепче (пет), Завидовићи (12), Бановићи (осам), Живинице (десет),
Зворник (два), Кладањ (пет), Власеница (један), Братунац (један), Сребреница (пет),
Вишеград (пет), Горажде (19), Купрес (два), Ливно (12), Дувно (17), Прозор (два),
Јабланица (два), Коњиц (14), Посушје (три), Груде (два), Лиштица (два), Читлук (два),
Љубушки (шест), Чапљина (девет), Столац (два), Равно (један), Мостар (17), Травник
(12), Нови Травник (два), Витез (три), Бугојно (13), Горњи Вакуф (један), Бусовача (два),
Фојница (два), Зеница (15), Какањ (пет), Високо (11), Вареш (два), Олово (два), Бреза
(седам), Илијаш (један), Соколац (један), Хаџићи (седам), Илиџа (11), Трново (шест),
Сарајево (85) и Ново Сарајево (18).
Центар је покренуо активности на мапирању логора, односно означавању
локација на којима су вршена насилна затварања српског становништва током рата у
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Босни и Херцеговини. Активности на пројекту су започеле анализом документације о
логорима у којима су били затворени Срби, а налазили су се на подручју Сребренице.
У току ових активности анализирано је неколико хиљада докумената, те су
издвојени релевантни документи, од којих су неки од њих прибављени радом на
терену.
Након тога су на терену утврђене прецизне локације и снимљене фотографије
објеката бивших логора за које се кроз прикупљену документацију са сигурношћу може
потврдити да су служили као мјесто заточења Срба.
Ради утврђивања тачног списка лица која су прошла кроз логоре врши се
комплетирање документације лица и припремају се координате објеката логора ради
њиховог увођења у електронску мапу.
Други сегмент пројекта је рад програмера на изради електронског дијела пројекта
у коме је планирана адекватна база података са презентацијом кроз електронску мапу.
Током извјештајног периода обрађивани су логори у градовима: Бихаћ, Грахово,
Босанска Крупа, Босански Петровац, Велика Кладуша, Гламоч, Доњи Вакуф, Дрвар,
Кључ, Котор Варош, Купрес, Мркоњић Град, Сански Мост и Цазин.
Поред мапирања ради се и опис логора/мјеста заточења на начин да се
евидентира: мјесто, вријеме оснивања и распуштања, број логораша, методе
злостављања, извршиоци, а све ово поткрепљено је одговарајућом документацијом.
Након завршетка рада на овој активности формираће се квалитетна база
података, а која је и планирана пројектом.
2.17. Истраживање улоге страних ратника - муџахедина у рату у Босни и
Херцеговини
Према досадашњим сазнањима и истраживањима Центра, већ почетком рата,
конкретније током 1992. године, у Босну и Херцеговину, првенствено подручје Средње
Босне, дошли су страни ратници из исламских земаља - муџахедини који су касније
формирали злогласни Одред „Ел Муџахид“. Сазнања такође указују да су муџахедини
добили позив те читаво вријеме у Босни и Херцеговини боравили уз сазнање и
подршку муслиманских политичких и војних структура највишег ранга. Штавише, Одред
„Ел Муџахид“ је био саставни дио Трећег корпуса тзв. Армије БиХ под чијом је
командом директно био. Ова јединица остаће упамћена по монструозним ратним
злочинима ритуалног и садистичког типа. Предмет тих злочина највећим дијелом је
било српско становништво са подручја планине Озрен, као и припадници Војске
Републике Српске који су у својству ратних заробљеника потпали под њихову власт.
Такође, муџахедини су се у одређеном, немалом броју, по завршетку рата задржали и
настанили у Босни и Херцеговини, уз подршку и патронат муслиманских власти,
настављајући да проводе различите субверзивне и терористичке активности широм
свијета, користећи Босну и Херцеговину као базу, односно полазну тачку.
Центар је током 2019. године у оквиру ове програмске активности вршио сљедеће
послове документовања и истраживања: прикупљање документације о постојању,
мјесту и улози поменутих лица током рата у Босни и Херцеговини, прикупљање
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документације о везама и односима помеутих лица са цивилним и војним властима
муслиманске стране у рату у Босни и Херцеговини, прикупљање документације о
борбеним активностима и злочинима које се појединачно и групно поменута лица
починила над српским народом током рата у Босни и Херцеговини, прикупљање
података и документације која указује на импликације које су настале ангажовањем
поменутих лица на ратна и поратна политичка и друштвена дешавања у Босни и
Херецеговини, прикупљање података и документације која указује на евентуалне
међународне импликације дјеловања поменутих лица у периоду пред завршетак и
послије завршетка рата у Босни и Херцеговини те прикупљање и других података,
информација и документације која третира наведену материју.
Израђена је радна верзија студије о улози муџахедина у рату у Босни и
Херцеговини у којој је посебно обрађен сегмент који се односи на страдање Срба на
озренско-возућком ратишту, односно на операцију „Фарз“ која се већ користи у
истраживањима Центра.
2.18. Истраживање материјалне штете почињене Републици Српској и
српском народу током протеклог рата у Босни и Херцеговини
Током извођења борбених дејстава као и напада на српски народ и Републику
Српску у протеклом рату у Босни и Херцеговини, поред људских губитака, настала је и
знатна материјална штета на објектима личног и колективног становања, вјерским,
културним, сакралним, образовним и привредним објектима, путној инфраструктури,
комуникацијским објектима, рудним богатствима, сточном фонду, енергетским
потенцијалима и различитим другим објектима, добрима и вриједностима.
Потпун и тачан износ према врсти и обиму штете до сада није утврђен. Поређења
ради, само током агресије муслиманско-хрватских снага на Мркоњић Град,
процијењена почињена штета износила је око 680 милиона конвертибилних марака.
Током 2019. године Центар је наставио прикупљати податке и вршити
истраживања која се односе на материјалну штету причињену Републици Српској и
српском народу током протеклог рата у Босни и Херцеговини. Поред властитих извора
података Центар је за потребе овог истраживања успоставио контакт са јединицама
локалне самоуправе (општинама и градовима), Заводом за статистику Републике
Српске, Економским институтом, академском заједницом, Српском православном
црквом, привредним и другим релевантним субјектима.
2.19. Дигитализација архивске грађе која се налази у архивима у БиХ и
региону
Имајући у виду да је новим Законом о републичкој управи проширена
надлежност Центра и на истраживање свих српских страдања у Босни и Херцеговини
током 20. вијека јавила се потреба за прикупљањем изворне грађе на основу које би
било могуће вршити истраживања која су везана за ову тематику.
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С обзиром на постојећу ситуацију у Босни и Херцеговини, ова грађа поред
неспорне научне вриједности има и изузетну вриједност за позиционирање Републике
Српске у историјском контексту. Анализом грађе добијене овим радом могуће је на
егзактан начин прецизно одредити начин понашања све три националне заједнице
током Другог свјетског рата, а што ће посљедично пресудно утицати на разумијевање
карактера Одбрамбено-отаџбинског рата и послијератних односа у Босни у
Херцеговини.
Досадашњим прегледом фондова и збирки докумената у архивима и сродним
институцијама на територији Босне и Херцеговине и земљама региона дошло се до
закључка да је у њима похрањена значајна количина изворне грађе неопходна за
предметна истраживања. Управо због тога Центар је започео реализацију пројекта
„Успостављање збирке документарне грађе за ратове у 20. вијеку и обрада
прикупљене грађе“ кроз осмишљавање процеса дигитализације предметне грађе.
У марту 2019. године покренут је пројекат дигитализације архивске грађе о
српским страдањима у ратовима вођеним током 20. вијека у архивима и сродним
институцијама у Србији и Босни и Херцеговини. Циљ овог пројекта је формирање базе
података и архивских збирки о српским страдањима у двадесетом вијеку. До сада је
скенирана архивска грађа у обиму од 73 архивске кутије (према архивским мјерилима
5,8 дужних метара) што износи 25.000 докумената или нешто више од 52.000 страница
докумената који се односе на страдање Срба током Другог свјетског рата. Према
процјенама, до сад обављеном дигитализацијом обухваћено је 20% од
претпостављеног обима грађе коју је потребно дигитализовати. Истовремено су
започети послови обраде и класификације скениране грађе.
У наредном периоду планиран је наставак рада на овим пословима.
2.20. Узроци и посљедице историјских процеса дугог трајања над Србима
у Босни и Херцеговини – случај Аутономна регија Крајина
Током 2018. године покренут је пројекат под називом узроци и посљедице
историјских процеса дугог трајања - случај Аутономна регија Крајина.
Општине у Босанској Крајини, насељене већински српским становништвом, су у
септембру 1991. године формирале заједницу општина под називом Аутономна регија
Крајина. Регија је формирана по узору на српске аутономне области које су формиране
на територији Хрватске. Потреба за оваквим видом самоорганизовања у периоду прије
формирања Републике Српске настала је као израз потребе самозаштите од
надолазеће, све видљивије рехабилитације снага из периода Другог свјетског рата код
муслиманске и хрватске стране.
Циљ пројекта је истраживање догађаја у крајишким општинама у периоду 19901992. године. Теме које су обухваћене истраживањем су: 1. узроци и поводи оснивања
Аутономне регије Крајина (АРК); 2. улога историјског насљеђа у оснивању АРК;
3. дјеловање органа АРК у периоду до избијања ратних сукоба на територији БиХ;
4. ситуација у крајишким општинама до избијања ратних сукоба у БиХ; 5. дјеловање
органа АРК у периоду избијања ратних сукоба у БиХ са освртом на процесе дугог
трајања; 6. ситуација у крајишким општинама у периоду избијања ратних сукоба у БиХ;
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7. однос органа АРК и државних органа Републике Српске током периода ратних сукоба
у БиХ; 8. гашење АРК; 9. касније интерпретације догађаја из периода постојања АРК; 10.
данашње стање у крајишким општинама у свјетлу процеса дугог трајања.
Током 2019. године извршено је прикупљање и преглед релевантне литературе,
односно прикуљање и преглед дијела изворне грађе. У предстојећем периоду
планиран је наставак активности на прикупљању и обради изворне грађе као и израда
извјештаја о прикупљеним подацима.
2.21. Организовање и спровођење активности под називом „Дани сјећања“
Полазећи од чињенице да је од почетка грађанских ратова на подручју бивше
Југославије прошло више од двије и по деценије, те да је слика која је створена о оном
што се дешавало деведесетих година прошлог вијека, прије свега у свјетској јавности,
потпуно искривљена, недоречена и неприхватљива, Центар је почетком 2017. године
осмислио активност под називом „Дани сјећања“, односно низ догађаја и активности
које би указале на страдање и почињене ратне злочине над Србима како би се на ове
догађаје престало гледати једнострано и пристрасно.
Циљ ових активности је развијање културе и политике памћења и сјећања у
Републици Српској и у српском народу. Након што је ова активност успјешно
реализована током 2017. године, те имајући у виду остварени успјех, одлучено је да
Центар и у 2018. години реализује ову активност, а као централна тема свих догађаја
предвиђено је присјећање на српску дјецу страдалу у ратовима на подручју бивше
Југославије током 20. вијека, с обзиром на то да су дјеца страдала у рату симбол
бесмисла насиља, али и борба за побједу живота, а страдање српске дјеце у поменутим
ратовима најбоље осликавају тежину ситуације кроз које је прошао српски народ.
Као и прошле године, организација „Дана сјећања“ је реализована у сарадњи и уз
покровитељство предсједника Републике Српске. Након вишемјесечних припрема
„Дани сјећања“ су реализовани од 17. до 19.04.2018. године, а програмом су биле
предвиђене сљедеће активности:
- Меморијална академија „Свако дијете небо на земљи“, Културни центар „Бански
двор“ Бања Лука;
- Историјски час за средњошколце из Градишке и Приједора, Меморијални
комплекс Мраковица – НП „Козара“;
- Премијера документарног филма „Дијанина деца“, „Cineplexx Palas“ Бања Лука;
- Предавање и документарни филм „Дјеца у рату – дневник ратног хирурга“,
Епархијски културни центар Бијељина;
- Историјски час за средњошколце из Требиња, Пребиловци;
- Пројекција документарног филма „Споменко на вјечној стражи“, ЈУ „Дом
омладине“ Зворник;
- Академија „Дјецу вам нећу опростити“, Културни центар Источно Ново Сарајево.
Центар је за ове догађаје уручио велики број позивница (око 700) и то:
представницима законодавне, извршне и судске власти у Републици Српској, Босни и
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Херцеговини и Србији, другим јавним институцијама и установама, невладиним
организацијама, представницима медија, академској заједници, студентима, као и
другим истакнутим појединцима из политичког и друштвеног живота Републике Српске
и Србије. Уложено је доста напора да се догађаји ваљано и правовремено најаве у
медијима.
Меморијална академија „Свако дијете небо на земљи“
Као што је претходно речено, овогодишњи „Дани сјећања“ су подразумијевали
одавање почасти страдалој дјеци током ратова на овим просторима у 20. вијеку. С тим
у вези, и меморијална академија под називом „Свако дијете небо на земљи“,
осмишљена је као мултимедијална презентација, односно комбинација документарног
дијела који је представио страдање дјеце у Првом и Другом свјетском ратом и
Одбрамбено-отаџбинском рату, са умјетничким дијелом који је подразумијевао
учешће дјечијих хорова и дјеце глумаца који су извели пригодне садржаје. Остварен је
контакт и успостављена сарадња са професором Драганом Елчићем, деканом
Академије умјетности из Београда и Дечјим културним центром из Београда. Центар је
властитим ресурсима израдио прелиминарну верзију сценарија академије, прикупио,
анализирао и сортирао велики број докумената и података, фото и видео материјала
из својих база и архиве, након чега их је доставио професору Елчићу ради израде
коначне верзије сценарија. Потребно је нагласити да је одржан низ састанака и
консултација у Београду и у Бањој Луци.
Меморијална академија је одржана 17.04.2018. године у препуној концертној
дворани „Банског двора“, уз присуство великог броја званица из јавног и политичког
живота, те уз директан пренос на Радио телевизији Републике Српске.
У самом сценско-документарном приказу учествовали су: глумци „Дис“ театра
младих, хор Дечјег културног центра Београд, Дјечји хор „Изворник“ из Зворника, хор
ОШ „Петар Петровић Његош“ из Бање Луке и Женски камерни хор „Бањалучанке“.
Меморијална академија, као централни догађај „Дана сјећања“, успјешно је
реализована и испунила је зацртани циљ, о чему свједочи и велики број посјетилаца.
Историјски час за средњошколце из Градишке и Приједора
У сарадњи са Меморијалним комплексом Мраковица – НП „Козара“, 17.04.2018.
године одржан је историјски час за ученике завршних разреда средњих школа из
Градишке и Приједора. Подршку за овај догађај дали су и Министарство просвјете и
културе Републике Српске и Републички педагошки завод.
Предавања, која су одржали представници Меморијалног комплекса и Центра,
одржана су у два наврата, посебно свакој од група ученика у трајању од по један час.
Након тога отворена је изложба ликовних радова ученика Основне школе „Иво
Андрић“ из Приједора.
Тематски, предавањима је било обухваћено страдање српске дјеце током
ратова вођених у 20. вијеку. Конкретно, одржано је предавање о страдању српске дјеце
из Босне и Херцеговине током Првог свјетског рата. Овим предавањем су обухваћене
жртве велеиздајничких и других судских процеса Аустроугарске монархије, а затим је
било ријечи о страдању дјеце о логорима у Добоју и Араду. Потом је одржано
предавање о страдалој дјеци током Другог свјетског рата, углавном на територији
Независне Државе Хрватске. Ученицима је појашњен систем НДХ и њена геноцидна
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политика усмјерена на уништење српског народа, а такође и страдање дјеце у
логорима НДХ и у директном терору и на крају о акцији спасавања дјеце коју је
предводила Диана Будисављевић. Представник Центра је одржао предавање о
страдању дјеце током Одбрамбено-отаџбинског рата. Посјетиоцима је објашњена
историјска вертикала догађаја који су довели до рата 1991-1995. године, а затим је кроз
дискусију о три биографије, унапријед припремљене и подијељене ученицима, поред
околности страдања објашњен и историјски контекст (историјска хоризонтала)
Одбрамбено-отаџбинског рата.
Судећи по реакцијама ученика и наставника оправдан је закључак да су
предавања успјешно испунила зацртани циљ, а то је преношење младим генерацијама
истине о страдању српске дјеце и народа уопште током 20. вијека.
Премијера документарног филма „Дијанина деца“
Другог дана одржана је премијера документарног филма „Дијанина деца“ аутора
Слађане Зарић. Филм је настао у продукцији Радио телевизије Србије. Филм говори о
Дијани Будисављевић која је за вријеме Другог свјетског рата у Независној Држави
Хрватској спасила више од 7.000 српске дјеце са Козаре из логора Јасеновац. Уз
присуство великог броја гледалаца, премијера је одржана у великој сали кина „Палас“
у Бањој Луци.
Актери филма су преживјеле жртве и свједоци поменутих дешавања који су
свједочили о својим трагичним судбинама, а битно је нагласити да су многи од њих и
присуствовали самој премијери, што је посебно важно ако се има у виду да циљ свих
наведених догађаја и јесте стављање акцента на жртве и њихово страдање.
Предавање и документарни филм „Дјеца у рату – дневник ратног хирурга“
У склопу „Дана сјећања“ у Бијељини је 18.04.2018. године организовано
предавање и приказивање документарног филма „Дјеца у рату - дневник ратног
хирурга“. Центар је овај догађај организовао у сарадњи са Удружењем дјеце погинулих
бораца „Насљеђе“ из Бијељине, а епархија Зворничко-тузланска је обезбиједила
простор.
Главни актер је био др Миодраг Лазић, ратни хирург из Ниша који је као
добровољац током Одбрамбено-отаџбинског рата спасио хиљаде живота бораца и
цивила свих националности на подручју Сарајевско-романијске регије. Доктор Лазић је
један од најсвјетлијих примјера херојства из протеклог рата, а то потврђују и чињенице
да је носилац медаље за храброст „Милан Тепић“, те да га је за његов пожртвовани рад
у Републици Српској Његова светост Патријарх Павле одликовао Орденом Светог Саве.
Јавност је имала прилику видјети и чути директног свједока страдања током рата,
нарочито дјеце, али и свједока борбе за опстанак. У оквиру самог догађаја, поред
обраћања - предавања др Лазића, приказан је и документарни филм „Дневник ратног
хирурга“ који је снимљен према дневнику овог истакнутог хуманитарца.
Документарном филму и предавању је присуствовао велики број посјетилаца.
Пошто у Бијељини и околини живи велики број лица која су расељена са подручја
Сарајева и којима је др Лазић лично спасио живот или некоме од њихових чланова
породице и сам сусрет и подсјећање на те ратне догађаје био је испуњен посебним
емоцијама.
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Одзив и реакције на сам догађај су биле више него позитивне, као и медијска
покривеност истог, те се с правом може закључити да је Центар направио изузетно
добар избор да овакав догађај буде организован у Бијељини.
Историјски час у Пребиловцима
У Пребиловцима код Чапљине је 19.04.2018. године одржан историјски час
гимназијалцима другог разреда из Требиња. Овај догађај је организован у сарадњи са
Министарством просвјете и културе Републике Српске, Републичким педагошким
заводом и Епархијом захумско-херцеговачком.
Првобитно су ученици посјетили Храм посвећен Васкрсењу господњем у
Пребиловцима, једном од села која су највише страдала у српској историји. Сами
мјештани, потомци пребиловачких жртава, имали су улогу домаћина и наратора у
Храму, преносећи свједочанства која су чули од најближих. Када се на таквом мјесту
говори о злочину који су починиле усташе 1941. године, онда ученици лакше схватају и
историјски и географски контекст. Након тога је одржана радионица у трајању од једног
школског часа у којој су ученици могли да науче више о страдалној судбини својих
вршњака током ратова у 20. вијеку. Радионица је одржана у Дому културе, некадашњој
школи „Краљ Милутин“ која је такође микролокалитет обиљежен страдањем, тј. мјесто
на којем су се десили злочини, али и мјесто на којем су били похрањени остаци
пребиловачких жртава.
Ученици су били подијељени у три групе које су хронолошки обухватале Први
свјетски рат, Други свјетски рат и Одбрамбено-отаџбински рат, гдје су кроз личне
примјере и приче стицали сазнања о историјским дешавањима и контексту везаном за
конкретне догађаје, али и знања из опште и националне историје уопште. Посебно је
наглашен значај Пребиловаца и пребиловачког страдања у карактерологији двоструког
страдања (1941. и 1992. године), али и обнове живота и памћења на хероје и мученике.
Овакав час је допуна ономе што дјеца уче у редовном школском програму, али и начин
да схвате повезаност историјских догађаја, па и страдања нашег народа кроз вријеме.
Пројекција документарног филма „Споменко на вјечној стражи“
У зворничком Дому омладине 19.04.2018. године приказан је документарни филм
„Споменко на вјечној стражи“, аутора Миле Савића. Филм је приказан у сарадњи са
Светосавском омладинском заједницом и Домом омладине Зворник. Испред
домаћина присутнима су се обратили представници Светосавске омладинске заједнице
Зворник и Центра. Филм „Споменко на вјечној стражи“ говори о једној специфичној
категорији, односно о малољетним лицима у редовима Војске Републике Српске који
су стали да бране и одбране своја села, а потом и Републику Српску. Аутор филма се на
специфичан начин, са доста личног ентузијазма, потрудио да приближи личност
Споменка Гостића, како би се гледаоци могли поистовјетити и разумјети услове у
којима је живјело једно село на Озрену у којем се водила борба за одбрану и опстанак
Републике Српске.
Академија „Дјецу вам нећу опростити“
Завршни догађај овогодишњих „Дана сјећања“ била је академија „Дјецу вам нећу
опростити“ која је одржана 19.04.2018. године у Културном центру Источно Ново
Сарајево. Ову академију Центар је организовао у сарадњи са Основном школом „Свети
Сава“ из Источног Новог Сарајева.
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Страдање дјеце у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату било је посебно
изражено у Сарајевско-романијској регији. Само ова школа је изгубила шест ученика, а
синоним страдања су Наташа Учур и Милица Лаловић које су убијене 11.03.1995.
године снајперским хицима у главу за вријеме примирја. Најмлађа жртва била је тек
уписана у први разред, а најстарија је убијена дан прије него што је требало да
подигне свједочанство о завршеној основној школи.
Током академије прочитана су имена 111 погинуле српске дјеце на простору
Сарајевско-романијске регије, а приказан је и кратки документарни филм „Мирјана“ у
којем је приказана стравична судбина деветогодишње Мирјане Драгичевић коју су
силовали и убили муџахедини - припадници тзв. Армије РБиХ у селу Доња Биоча у
општини Илијаш у децембру 1992. године. У самом програму су учествовали ђаци ове
школе и хор Музичке академије Источно Сарајево.
Може се сматрати да су „Дани сјећања“ постигли свој задани циљ, а то је да се на
највишем институционалном нивоу обиљежи страдање српског народа, да се
успоставе темељи култури сјећања и памћења у Републици Српској и шире те да се
сјећање и памћење на жртве успостављају, развијају и јачају. Ове године се програм
одвијао у више градова и мјеста широм Републике Српске и то у Бањој Луци, Бијељини,
Зворнику, Источном Сарајеву, те на Козари и у Пребиловцима, што се такође показало
оправданим, с обзиром на посјећеност догађаја у свим мјестима.
Посебно је важно да се ова манифестација одржава другу годину заредом, што је
у складу са циљем да она постане и остане традиционална и то на начин да се уз
различите садржаје и облике организује сваке године у што већем броју градова
Републике Српске.
2.22. Публицистика, изложбе и промоције
Поред промоције монографије „Наша исповијест - Жене жртве рата из Републике
Српске 1992-1995“ у Паризу, те књига: „Намјерном силом на Републику Српску“,
„Правосудна неистина“, „Битка за Сребреницу - рат за цивилизацију“, „Република
Српска у Одбрамбено-отаџбинском рату“ и „Шта су скривиле? - Страдање беба у
Клиничко-болничком центру Бања Лука, у мају и јуну 1992.“, Центар је током
извјештајног периода организовао још неколико активности како би промовисао свој
рад.
Поводом обиљежавања пада Возуће, у Српцу је 09.09.2018. године промовисана
књига „Страдање Српчана на озренско-возућком ратишту“. Књига је настала из потребе
да се документује страдање бораца Прве србачке лаке пјешадијске бригаде приликом
пада Возуће 10.09.1995. године. Посебан значај публикација има уколико се у обзир
узме да садржи изјаве директних судионика догађаја, те на неки начин представља и
свједочење о немилим дешавањима како за борце србачке бригаде тако и за српски
народ у цјелини. Центар је у потпуности реализовао све активности око настанка ове
публикације (осмишљавање, писање, прелом, интервјуи и остало), а уз Центар
саиздавачи су Општина Србац и Борачка организација општине Србац.
Поводом обиљежавања међународног дана сјећања на Холокауст у сарадњи са
Јеврејским културним центром „Арие Ливне” је 29.01.2018. године одржана трибина
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под називом „Трагање за историјом - Холокауст у контексту Другог свјетског рата” у
мултимедијалној сали овог центра.
Током извјештајног периода активно је учествовано и у припреми документарног
филма о страдалом дјечаку Слободану Стојановићу. Ове активности су се огледале у
интензивној сарадњи између Центра, ауторке филма Сњежане Брезо и Радио
телевизије Републике Српске у циљу реализације пројекта. Такође, активно је
учествовано у прављењу концепта, садржаја и форме филма, те формулисању коначног
назива. У овом пројекту Центар је учествовао као копродуцент и стручна институција.
Коначно, филм под називом „Сузе анђела“ премијерно је приказан у јулу 2018. године
у Братунцу у оквиру обиљежавања страдања Срба у средњем Подрињу.
Одржана је и промоција књиге израелског историчара Гидеона Грајфа „Јасеновац
– Аушвиц Балкана“. Промоција је одржана 03.02.2019. године у Банском двору у Бањој
Луци, поводом обиљежавања Међународног дана сјећања на жртве Холокауста и 77
година од страдања Срба у бањaлучким селима Дракулић, Шарговац и Мотике у
геноциду почињеном над Србима у Независној Држави Хрватској. Ово је била једна у
низу активности Центра, у складу са проширеним надлежностима које се односе на
истраживање страдања Срба и других народа у 20. вијеку. У овој Монографији први пут
су изведене компаративне анализе Аушвица и Јасеновца, гдје је доказано да Јасеновац
није био радни логор, него логор смрти. Грајф је истакао да су „нацисти и усташе
буквално истребљивали људе на тим мјестима, заборављајући на било какав морални
кодекс“. У њима, како је нагласио, „није било ни трунке обичне људске саосјећајности“.
У сарадњи са Војнофилмским центром „Застава филм“, београдским Заводом за
заштиту споменика културе и Културним центром Бански двор, Центар је 25.02.2019.
године организовао изложбу фотографија „Ратни фото-репортер Риста Марјановић“ и
пројекцију документарног филма „Радо иде Србин у војнике“, с циљем очувања и
изградње културе сјећања и памћења. Риста Марјановић је настојао да камером
овјековечи борбу за опстанак и херојство српских војника у Првом свјетском рату.
Његова оставштина се с правом може сматрати националним благом Срба с обје
стране Дрине.
У сарадњи са Студентском организацијом Факултета политичких наука
Универзитета у Бањој Луци, Центар је 24.04.2019. године организовао отварање
изложбе фотографија под називом „Агресија у 78 слика“, насталих у вријеме НАТО
агресије на тадашњу СР Југославију. Изложбу је приредио београдски Културни центар
„Чукарица“, а на фотографијама су се могли видјети страдали цивили, срушени
мостови, станови, куће, инфраструктура, бомбардована зграда Радио телевизије
Србије, избјегличке колоне, сахране страдалих и друго. Аутор изложбе је фоторепортер београдских „Вечерњих новости“ Зоран Јовановић.
Још једно издање Центра промовисано је 11.05.2019. године у Културном центру
Бански двор у Бањој Луци. Монографија Другог крајишког корпуса Војске Републике
Српске говори о борбеним дејствима овог корпуса, а основни мотив рада на
монографији био је да се каже истина о овој формацији. Садржај обухвата период од
формирања Корпуса до завршних операција и губитка зоне одговорности у јесен 1995.
године, када је услиједио напад далеко бројнијег непријатеља. Готово 2.000
припадника овог Корпуса, страдало је у протеклом рату.
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Центар је учествовао и у организацији изложбе „Да се не заборави“ која илуструје
ратни пут Првог батаљона Војне полиције Првог крајишког корпуса Војске Републике
Српске, чији је аутор син једног од припадника Првог батаљона Ђорђе Малић. Изложба
је отворена 23.05.2019. године у Завичајном музеју у Градишци.
У организацији Центра и Србског сабрања „Баштионик“ организована је
пројекција документарно-играног филма „Ратне приче са Кошара“ који говори о
копненој офанзиви коју је покушала терористичка ОВК у априлу 1999. године. Филм је
рађен у продукцији Радио телевизије Србије и Министарства одбране Србије - Војно
филмског центра „Застава филм“. Пројекција је одржана 11.06.2019. године у препуној
Концертној дворани у Банском двору у Бањој Луци. Пројекцији су присуствовали и неки
од учесника битке на Кошарама, аутор филма Слађана Зарић, као и министар одбране
Србије.
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3. ОДНОСИ СА ПРАВОСУДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, САРАДЊА СА
АДВОКАТСКИМ ТИМОВИМА И НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Када је ријеч о односима са правосудним институцијама, сарадњи са адвокатским
тимовима и невладиним организацијама, Центар је обављао послове који се односе
на: анализирање догађаја релевантних за предмет истраживања, остваривање
непосредне сарадње са правосудним институцијама, адвокатским тимовима одбране и
невладиним организацијама, евидентирање судских поступака у предметима ратних
злочина, праћење и анализирање судских процеса пред домаћим и међународним
институцијама по питању процесуирања ратних злочина, формирање и вођење база
података везаних за рад Центра, као и друге послове у складу са законом.
3.1. Базе података кривичних предмета, оптужених и осуђених лица за
ратне злочине пред МКСЈ/ММКС, Судом БиХ и ентитетским
правосуђем
Центар је сопственим ресурсима пројектовао и израдио базу података ради
евидентирања и праћења судских процеса пред Судом БиХ. Конкретно, успостављена
је електронска евиденција података с могућношћу уношења, обраде и ажурирања
информација и података који се односе на лица оптужена пред Судом БиХ у
предметима ратних злочина. Такође, омогућено је и евидентирање података који се
тичу свих фаза судског поступка. Поред наведеног, у оквиру базе података израђен је
преглед лица која су против одлука и појединих судских радњи Суда БиХ поднијели
апелацију пред Уставним судом БиХ.
Осим тога, у базама Центра налазе се и доступне првостепене (210), другостепене
(199) и трећестепене (девет) пресуде Суда БиХ, процесна судска рјешења (37), као и
одлуке Уставног суда БиХ донесене по апелацијама осуђених лица (217), те оптужнице
Тужилаштва БиХ (101). Такође, Центар располаже и са свим пресудама и оптужницама
МКСЈ. Поред наведеног, Центар располаже и са знатним бројем оптужница пред
окружним и кантоналним тужилаштвима, извјештаја са суђења, транскрипата са
суђења и Суда БиХ, МКСЈ и судова у региону, превaсходно Србији, те је укупан број ове
врсте документације преко 2.000 докумената.
Евидентирају се и подаци који се односе на рад ентитетских тужилаштава и
судова, те је до сада у базу извршен унос 1.826 тужилачких и 1.231 судских предмета са
основним подацима о: називу ентитетског тужилаштва и суда, тужилачкој/судској
ознаци предмета, покретању истраге, статусу случаја и осумњиченим лицима.
Такође, Центар је успоставио и евиденцију о броју лица која се налазе на
издржавању казне затвора због почињених кривичних дјела ратног злочина.
Посредством Министарства правде Републике Српске прикупљени су и унесени подаци
у базу података и то: генералијски подаци осуђеног лица, назив суда који је донио
пресуду, правна квалификација кривичног дјела ратног злочина, висина изречена
казне, мјесто и вријеме извршења кривичног дјела, казнено поправни завод у којем
лице издржава казну, вријеме боравка у притвору и датум почетка издржавања и
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истека казне. Закључно са 08.05.2019. године, 118 осуђених лица налази се на
издржавању затворске казне у казнено-поправним установама у Републици Српској
због почињених кривичних дјела геноцид, злочин против човјечности и ратног злочина
и то: у Фочи 92, Бањој Луци 19, Добоју три, Бијељини три и Источном Сарајеву једно
лице.
Током претходног периода осмишљена је база свједока у судским процесима за
кривична дјела против човјечности и вриједности заштићених међународним правом.
Започет је унос имена свједока у правосудним поступцима пред Судом БиХ и овај посао
је већ завршен за постојеће пресуде. Конкретно, у базу су унесени подаци из 418
пресуда, са преко 7.000 имена свједока и вјештака. Након завршетка ове активности
наставиће се са континуираним ажурирањем и допунама, а у складу са наредним
правосудним поступцима који ће бити окончани. Такође, започето је и са
попуњавањем базе свједока и пред МКСЈ, а у складу с доступним подацима формираће
се и база свједока који су свједочили пред окружним/кантоналним судовима, односно
судовима у региону.
Све успостављене евиденције се редовно ажурирају сталним праћењем
правосудних процеса пред домаћим судовима и ММКС, те Центар континуирано
располаже подацима о броју и стању кривичних предмета за оптужена и осуђена лица,
као и податке о броју лица која се налазе на издржавању казне затвора.
3.2. Сарадња са невладиним организацијама у и изван Републике Српске
Када је ријеч о сарадњи са невладиним организацијама, Центар је током
извјештајног периода одговорио на све пристигле захтјеве и то на начин да су
достављени тражени подаци или пружена друга врста помоћи.
Као и претходних година настављена је континуирана сарадња са Републичком
организацијом породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила
Републике Српске, Борачком организацијом Републике Српске, Савезом логораша
Републике Српске и Удружењем жена жртава рата Републике Српске. Ова сарадња
огледа се у скоро свакодневној комуникацији на свим заједничким питањима, те кроз
сарадњу у размјени информација и документације.
У више наврата пружана је стручна и консултативна помоћ жртвама, породицама
и удружењима жртава у смислу процесуирања ратних злочина пред правосудним
институцијама.
Одговорено је и на 27 захтјева физичких лица која су се тицала уступања
документације везане за њихово или страдање чланова њихових породица у
протеклом рату.
Пружена је помоћ и породицама осуђених лица из Републике Српске који казну
затвора издржавају у КПЗ Зеница, а у циљу изналажења рјешења за њихов премјештај у
казнено-поправне установе на територији Републике Српске. Када су у питању осуђена
лица потребно је нагласити да су се осуђена лица у више наврата обраћала Центру у
смислу проналажења модалитета око понављања поступака, а директор Центра је
посјетио осуђена лица у КПЗ Фоча.
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Осим тога, настављена је и кореспонденција са ентитетским судовима и
тужилаштвима у Босни и Херцеговини, ради пружања подршке релевантним
невладиним организацијама и породицама жртава у остваривању контаката са
правосудним институцијама.
Потребно је нагласити да се сарадња Центра са невладиним организацијама у
Републици Српској не одвија само у смислу одговора на њихове захтјеве него је ријеч о
континуираној сарадњи на питањима из надлежности Центра, а која се односе на
проблематику истраживања ратних злочина и тражења несталих лица. Ова сарадња се
посебно одвија кроз одржавање сталних састанака са члановима удружења из цијеле
Републике Српске, а у циљу размјене документације и пружања стручне помоћи овим
удружењима и њиховим члановима.
3.3. Подршка и прикупљање доказне документације и сарадња Центра са
правосудним институцијама, полицијским агенцијама и адвокатским
тимовима
Током извјештајног периода Центар је запримио више захтјева правосудних
институција, полицијских агенција и адвокатских тимова који се баве процесуирањем
ратних злочина.
Центар успјешно сарађује са адвокатима и тимовима одбране који заступају
оптужене пред правосудним институцијама, достављајући сву расположиву
документацију коју посједује за потребе одбране оптужених. Конкретно, Центру су се
током извјештајног периода у 11 наврата обратили адвокати који заступају оптужене.
Центар је поступајући по захтјевима адвокатских тимова одбране лица оптужених
пред МКСЈ остварио посебно интензивну сарадњу са тимовима одбране у предметима
против Ратка Младића и Радована Караџића. По овим захтјевима достављана је
документација, експертизе, студије и други доказни материјали који су коришћени
приликом писања завршног поднеска и жалбе.
Такође, запримљено је и 75 захтјева домаћих правосудних институција и органа
који се баве истраживањем ратних злочина. Конкретно, одговорено је на захтјеве
сљедећих институција: Тужилаштво БиХ (24 захтјева), Окружно тужилаштво Добој (три
захтјева), Окружно тужилаштво Бања Лука (један захтјев), Окружно тужилаштво
Приједор (један захтјев), Окружно тужилаштво Требиње (један захтјев), Кантонално
тужилаштво Кантона 10 − Ливно (један захтјев), Кантонално тужилаштво
Средњебосанског кантона − Травник (два захтјева), Кантонално тужилаштво Зеничког
кантона (два захтјева), Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона - Бихаћ (један
захтјев), Кантонално тужилаштво Посавског кантона - Орашје (један захтјев), СИПА
(седам захтјева), Институт за нестала лица БиХ (четири захтјева), МУП РС (12 захтјева),
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске (15 захтјева).
На све захтјеве је благовремено одговорено уз достављање расположиве
документације у посједу Центра.
У оквиру својих надлежности, а у циљу проналажења и процесуирања починиоца
кривичних дјела ратног злочина, те спровођења судских процеса, Центар врши
свакодневну сарадњу, преписку и размјену информација и доказних материјала са
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МУП-ом РС, СИПА-ом и појединим поступајућим тужиоцима Тужилаштва БиХ, односно
ентитетских и кантоналних тужилаштава у Босни и Херцеговини.
Поред раније успостављене сарадње са МУП-ом РС, током протеклог периода
успостављени су контакти и сарадња са одређеним бројем поступајућих тужилаца
Тужилаштва БиХ, на питањима процесуирања ратних злочина почињених над српским
народом. Ово је посебно значајно и то из разлога што су се ранијих година тужиоци
ријетко обраћали Центру за помоћ око процесуирања ратних злочина те је
успостављањем ове сарадње Центар постао, на неки начин, сервис којем се обраћају
надлежне институције. Центар је одговорио на више захтјева ових институција, што је и
видљиво из претходно набројаног.
Такође, мора се нагласити да прикупљена и достављена документација, по
једном захтјеву, често превазилази и неколико стотина докумената, са пар хиљада
страница, који су од круцијалне важности за процесуирање злочина над српским
народом, а које би истражиоци и тужиоци без помоћи Центра јако тешко прибавили
или би им за прибављање истих требало неупоредиво више времена и напора.
Документација коју Центар доставља претходно се класификује, обрађује,
анализира и спрема за употребу, те као таква може послужити поступајућим органима
одмах по добијању. Потребно је рећи и то да се на ове захтјеве одговара по хитном
поступку и да се документација доставља подносиоцу захтјева у року од свега неколико
дана.
Изузетно је значајно да се ови контакти и сарадња наставе, јер су већ дали
конкретне резултате, како у подизању оптужница, тако и у самим судским процесима, а
посебан значај размјене информација и докумената имају за истражне радње.
По обиму уступљене документације, видео и фото материјала Центар је посебно
ангажовао властите капацитете у предмету који се односи на почињене злочине од
стране припадника Петог корпуса тзв. Армије РБиХ и Xрватске војске, а све ово би
требало допринијети коначном процесуирању ових злочина. Треба истаћи да је Центар
такође доставио релевантну документацију у предмету против генерала тзв. Армије
БиХ Рамиза Дрековића који се терети за злочине над српским цивилима, а што је за
резултат имало подизање и потврђивање оптужнице од стране Суда БиХ. Такође, на
основу документације коју је Центар доставио поступајућим тужиоцима подигнуте су и
оптужнице у предметима „Чемерно“ и „Брадина“.
Такође, све чешће Центру се са захтјевима за достављање релевантне
документације обраћају и кантонална тужилаштва поводом процесуирања ратних
злочина почињених над Србима на подручјима њихове мјесне надлежности.
Треба нагласити да је Центар током претходног периода успоставио контакт и
сарадњу са Тужилаштвом за ратне злочине Републике Србије.
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4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Центар је током 2018. и 2019. године учествовао у изради неколико мишљења и
информација из своје надлежности. Овдје је неопходно напоменути само неке од њих
које се истичу својим обимом и значајом: за Министарство рада и борачко-инвалидске
заштите више информација о страдању српског народа, а поводом различитих датума
обиљежавања страдања, на захтјев Министарства правде Центар је дао мишљења на
Информације о раду Тужилаштва БиХ за 2017. и 2018. годину, као и мишљење на
амандмане на Римски статут Међународног кривичног суда, те одговoре о реализацији
закључака Народне Скупштине Републике Српске и друго.
Центар је, у оквиру својих надлежности, учествовао у изради Извјештаја Савјету
безбједности Уједињених нација.
Треба нагласити да је Центар током извјештајног периода имао и повећан обим
кореспонденције са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу.
Обавезе Центра огледале су се у достављању мишљења, података и информација из
области које се тичу процесуирања ратних злочина и тражења несталих лица.
Конкретно, Центар је активно учествовао у процесима који се односе на: активности
спровођења Акционог плана за реализацију препорука Европске комисије из
извјештаја о Босни и Херцеговини, учешће у раду Одбора за стабилизацију и
придруживање између Европске уније и Босне и Херцеговине, приједлоге акција у
оквиру програма Вишедржавна ИПА 2 за 2020. годину, Мишљење Европске комисије о
захтјеву БиХ за чланство, те у радним групама и изради одговора на питања из
Упитника Европске комисије за приступање Босне и Херцеговине Европској унији.
Посебно је значајно и то што је Центар учествовао у изради приједлога допуна
Закона о кривичном поступку БиХ, а у смислу проналажења могућности за ефикаснију
ревизију и обнављање кривичног поступка осуђеним лицима за ратне злочине, са
посебним освртом на лажна свједочења. Своје конкретне приједлоге Центар је упутио
Парламентарној скупштини БиХ.
Полазећи од чињенице да је велики број данашњих судија и тужиоца Суда и
Тужилаштва БиХ за вријеме оружаних сукоба у БиХ у периоду 1992-1995. године
обављао највише правосудне функције, те да су неки од њих били припадници Армије
Републике БиХ, оправдано се поставља питање њихове професионалне
непристраности и моралних квалитета.
С тим у вези, Центар је извршио анализу те након тога израдио информацију о
активним судијама и тужиоцима Суда и Тужилаштва БиХ који су правосудне функције
вршили за вријеме рата.
Оправданост овакве анализе полази од чињенице да су лица српске
националности током рата дискриминисана од стране вршилаца највиших правосудних
функција на територији под контролом тзв. Армије РБиХ и Хрватског вијећа одбране.
Дискриминација се посебно огледала кроз лажно оптуживање, изнуђивање исказа,
„монтиране процесе“, лажно свједочење, „драконске казне“ и слично, а неки од
највиших носилаца правосудних функција чак су и лично учествовали у психичком и
физичком злостављању заробљених Срба. Овакви поступци су најочитије били
изражени у Сарајеву и Зеници, гдје су Србима пресуђивали окружни војни судови.
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Многи од ових ратних судија и тужиоца и данас су активни и настављају са
процесуирањем Срба досуђујући им „драконске казне“, односно ослобађајући
злочинце који су извршили злочине над Србима.
Имајући у виду да ВСТС БиХ, у складу са чланом 3. став 1. Закона о Високом
судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине има задатак да осигура независно,
непристрасно и професионално правосуђе, Центар је у октобру 2017. године ВСТС-у
БиХ доставио поменуту анализу са преко хиљаду страница материјалних доказа и
видео материјала који инкриминишу девет судија Суда БиХ и шест тужилаца
Тужилаштва БиХ.
Центар је од ВСТС-а БиХ тражио да размотри информацију и материјалне доказе,
као и да подузме све мјере и радње како би се правосуђе вратило у оквире
законитости, правде и правичности, што и јесте његова функција, односно да
обезбиједи професионалан и непристрасан рад правосудних институција на нивоу
Босне и Херцеговине.
Након тога, ВСТС БиХ је донио закључке да се преиспита ратна прошлост судија и
тужилаца Суда и Тужилаштва БиХ и информацију прослиједио Канцеларији
дисциплинског тужиоца ВСТС-а БиХ. У априлу 2018. године Центар је добио
обавјештење од Канцеларије дисциплинског тужиоца ВСТС-а БиХ у којем се, између
осталог, наводи да ова канцеларија нема ингеренције да врши истрагу навода који се
односе на повреду дужности судија и тужилаца прије него што их је ВСТС БиХ
именовао.
Након тога, средином 2018. године Центар је извршио анализу Закона о Високом
судском и тужилачком савјету БиХ и израђени су конкретни приједлози за измјену овог
закона како би се ријешио проблем ратних судија и тужилаца који суде у предметима
ратних злочина, те су ови приједлози упућени Парламентарној скупштини БиХ.
Крајем маја 2017. године Центар је потписао Споразум о сарадњи са Студентским
савезом Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, те у априлу 2019. године са
Студентском организацијом Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци.
Овим споразумима је предвиђена сарадња ради континуираног практичног
образовања студената, у складу са програмским циљевима ових студентских
организација и надлежностима Центра. Циљ потписивања ових споразума је да се
студенти упознају са активностима и радом Центра на питањима процесуирања ратних
злочина и тражењу несталих лица.
Након што је више група студената ранијих година обављало стручну праксу у
Центру, током јануара 2019. године 20 студената Правног факултета је у успјешно
завршило стручну праксу у Центру, а током маја ову праксу је обавило и 20 студената
Факултета политичких наука.
Ова сарадња је већ показала своју практичну примјену, имајући у виду да је
одређени број студената исказао жељу да се бави тематиком истраживања
Одбрамбено-отаџбинског рата кроз семинарске, односно друге стручне радове. С
друге стране, Центар је добио прилику да презентује свој рад будућим академским
грађанима. Такође, овакав начин сарадње са високошколским установама доприноси
јачању културе сјећања и памћења.
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5. ТУЖИЛАШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, ФЕДЕРАЦИЈИ БиХ и
БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ
Ступањем на снагу Закона о кривичном поступку БиХ и Kривичног закона БиХ,
започели су са радом Суд и Тужилаштво БиХ. Доношењем ових закона и формирањем
нових правосудних институција у Босни и Херцеговини утврђена је надлежност
Тужилаштва и Суда БиХ у предметима ратних злочина. У пракси то значи да су
Тужилаштво и Суд БиХ надлежни за све нове пријаве у предметима ратних злочина, а
да други судови и тужилаштва у Босни и Херцеговини (окружни, кантонални и
дистрикта Брчко) могу поступати у предметима ратних злочина само по одлуци тих
институција о уступању предмета. Такође, све незавршене предмете (осим оптужница
које су ступиле на правну снагу) ентитетска тужилаштва била су дужна доставити на
оцјену Тужилаштву БиХ, које је након тога, у складу са сопственим критеријима о
осјетљивости предмета, одлучивало да ли ће предмет преузети то тужилаштво или ће
бити враћен ентитетском тужилаштву. Дакле, број и структура предмета ратних
злочина на којима су радила тужилаштва у Републици Српској, Федерацији БиХ и Брчко
дистрикту, зависила је од одлука Тужилаштва или Суда БиХ.
Према расположивим подацима, закључно са 31.12.2018. године, пред окружним
тужилаштвима у Републици Српској налази се укупно 83 КТРЗ предмета ратног злочина.
Такође, у раду је и још 254 КТНРЗ предмета ратних злочина1. Ови подаци приказани су
у табели 1.
Табела 1. Број КТ предмета ратног злочина у раду пред окружним тужилаштвима
у Републици Српској
ОКРУЖНО ТУЖИЛАШТВО

БРОЈ КТРЗ
ПРЕДМЕТА

БРОЈ КТНРЗ
ПРЕДМЕТА

Бања Лука

9

83

Бијељина

10

16

Добој

26

73

Источно Сарајево

28

10

Требиње

10

22

Приједор

-

50

УКУПНО

83

254

Када је ријеч о раду на предметима ратних злочина пред кантоналним
тужилаштвима у Федерацији БиХ, закључно са 31.12.2018. године, пред овим
тужилаштвима се укупно налазило 121 КТРЗ предмета ратног злочина. Такође, у раду
је и још 241 КТНРЗ предмета ратних злочина2.

Подаци из Извјештаја ВСТС-а „Пројекат унапређење рада на предметима ратних злочина у БиХ за
период 01.01.-31.12.2018. године“.
2
Исто.
1
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Преглед ових података дат је у табели 2.
Табела 2. Број КТ предмета ратног злочина у раду пред кантоналним
тужилаштвима у Федерацији БиХ
КАНТОНАЛНО
БРОЈ КТРЗ
БРОЈ КТНРЗ
ТУЖИЛАШТВО
ПРЕДМЕТА
ПРЕДМЕТА
Унско-санског кантона 41
55
Бихаћ
Кантона Х - Ливно

1

11

Херцеговачко-неретванског
кантона - Мостар

37

37

Посавског кантона - Орашје

9

41

Кантона Сарајево - Сарајево

10

40

Средњебосанског кантона Травник

16

30

Тузланског кантона -Тузла

1

13

Зеничко-добојског кантона Зеница

6

14

УКУПНО

121

241

У Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ као неријешено се води још четири КТРЗ
предмета ратних злочина, односно 31 КТНРЗ предмета3.

3

Исто.
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6. ПРАВОСУДНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Када су у питању правосудне институције на нивоу Босне и Херцеговине,
општепознато је да Суд, Тужилаштво и Високи судски и тужилачки савјет БиХ нису
категорије прописане Уставом Босне и Херцеговине. Њих је својим одлукама наметнуо
ОХР, односно високи представник за Босну и Херцеговину. У даљем тексту биће ријечи
о начину оснивања ових институција, њиховим надлежностима, те резултатима
досадашњег рада.
6.1. Суд Босне и Херцеговине
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усвојила је 03.07.2002. године
Закон о Суду Босне и Херцеговине4 („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број
16/02), који је својом одлуком наметнуо високи представник за БиХ Волфганг Петрич
12.11.2000. године (Одлука број 50/00 објављена у „Службеном гласнику Босне и
Херцеговине“, број 29/00). Суд је са радом почео 08.05.2002. године када је одлуком
високог представника за БиХ именовано првих седам судија.
У оквиру кривичног одјељења Суда БиХ формиран је Одсјек I за ратне злочине
који је са радом започео 2005. године.
Идеја о успостављању вијећа за ратне злочине потиче од заједничких закључака
које су у фебруару 2003. године усвојили представници Канцеларије високог
представника (ОХР) и МКСЈ, а који су сматрали да би специјализовано вијеће при Суду
БиХ било најбољи механизам за процесуирање најосјетљивијих предмета ратних
злочина, укључујући и оне које прослиједи МКСЈ. Ове препоруке су усвојене кроз
неколико закона које је током 2004. године донијела Парламентарна скупштина БиХ, а
који су резултирали формирањем Одсјека I за ратне злочине при Суду БиХ. Током 2003.
године усвојен је Кривични закон Босне и Херцеговине5 којим су прописана кривична
дјела из стварне надлежности Суда БиХ (кривична дјела геноцид, злочин против
човјечности и ратни злочини).
Полазећи од тога да Устав Босне и Херцеговине не познаје категорију Суда БиХ,
апсурдна је чињеница да високи представник у својој одлуци посебно наглашава да је
Суд БиХ основан како би се обезбиједила судска заштита у стварима које су у складу са
Уставом Босне и Херцеговине и на нивоу државе осигурала заштита основних људских
права и слобода гарантованих Уставом Босне и Херцеговине, иако је очигледно да је
исти неуставна категорија.
Суд БиХ, уз помоћ Тужилаштва БиХ, од свог оснивања до данас, редовно
злоупотребљава Закон о Суду БиХ с циљем проширења своје кривичне надлежности.

4

Закон о Суду Босне и Херцеговине је исправљан, мијењан и допуњаван 11 пута („Службени гласник
Босне и Херцеговине“ бр. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 4/04, 9/04, 35/04, 61/04, 32/07, 74/09 и 97/09), а
такође уставно-правна комисија Парламентарне скупштине БиХ утврдила је и пречишћени текст
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 49/09).
5 „Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06,
32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15 и 35/18.
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Анализирајући надлежност Суда БиХ, долазимо до правних, а првенствено
уставноправних и законских аномалија. Наиме, члан 7. (кривична надлежност), Закона
о Суду БиХ, прописује:
„(1) Суд је надлежан за кривична дјела утврђена КЗ БиХ и другим законима БиХ.
(2) Суд је даље надлежан за кривична дјела утврђена законима Федерације БиХ,
Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ када та кривична дјела:
а) угрожавају суверенитет, територијални интегритет, политичку независност,
националну безбједност и међународни субјективитет БиХ;
б) могу имати озбиљне реперкусије или штетне посљедице на привреду БиХ, или
могу изазвати друге штетне посљедице за БиХ, или могу изазвати озбиљну економску
штету или друге штетне посљедице изван територије датог ентитета или Брчко
дистрикта БиХ.“
Оваквим законским рјешењима, те првенствено делегираном дискреционом
оцјеном, Суд БиХ у сваком моменту, под изговором угрожавања Босне и Херцеговине,
има могућност да утиче на рад ентитетског правосуђа.
Посебан проблем представља и то да одлуке којима се преузимају предмети из
надлежности ентитетских судова најчешће нису ни образложене, што је у супротности
са чланом 6. (1) Европске конвенције о људским правима која налаже судовима да дају
образложење својих одлука.
У погледу надлежности, члан 7. став 3. тачка д) прописује:
„Суд БиХ рјешава сукоб надлежности између судова ентитета, између судова из
ентитета, између судова ентитета и Суда Брчко дистрикта БиХ, те између Суда и било
којег другог суда (…)“.
Надаље, члан 22. Закона о Суду БиХ, по питању сукоба надлежности прописује
сљедеће ставове:
„(1) У случајевима сукоба управне надлежности између Суда БиХ и другог суда у
БиХ, ентитета и Дистрикта Брчко, надлежност има овај Суд.
(2) У случајевима из члана 14. став (1) овог закона (односи се на кривичну
надлежност, прим. аут.), Суд може преузети и пренијети поступак од сваког другог суда
на подручју БиХ. Ова одлука је коначна и обавезујућа.“
Дакле, из претходног навода јасно је да је у питању неуставна узурпација
надлежности, јер слиједом наведеног произилази да Суд БиХ одлучује у спору о сукобу
надлежности њега и неког другог суда у Босни и Херцеговини када је и он сам субјекат
спора. Овакви поступци су иманентни врховним и уставним судовима, а не неком
хоризонтално постављеном суду као што је Суд БиХ.
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6.2. Тужилаштво Босне и Херцеговине
Тужилаштво БиХ је такође орган који није прописан Уставом Босне и Херцеговине.
Закон о Тужилаштву Босне и Херцеговине6 („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број 42/03), којим је фактички и успостављено, наметнуо је својом
одлуком од 06.08.2002. године (Одлука број 14/02 објављена у „Службеном гласнику
Босне и Херцеговине“, број 24/02) високи представник за Босну и Херцеговину Педи
Ешдаун.
Тужилаштво је почело са радом избором прва четири домаћа тужиоца 16.01.2003.
године. Првог међународног тужиоца у Посебном одјелу за организовани, привредни
криминал и корупцију именовао је високи представник у марту 2003. године. Рад
Тужилаштва (као и Суда) БиХ остаће упамћен по присуству страних тужилаца (и судија)
што је незабиљежено у правосудној пракси других земаља. Од настанка Тужилаштва (и
Суда) БиХ именовано је преко 70 страних тужилаца (и судија) из земаља Западне
Европе и САД.
Најавом затварања МКСЈ 2003. године, Тужилаштво и Суд БиХ требали су преузети
овлашћења за процесуирање ратних злочина, као и предмете ратних злочина из МКСЈ у
Хагу. С тим циљем је 2004. године израђен пакет закона, који је усвојен у
Парламентарној скупштини БиХ у децембру 2004. године. Током јануара 2005. године
успостављено је у склопу Тужилаштва БиХ Одјељење за ратне злочине које се бави
процесуирањем починиоца ратних злочина у периоду ратних сукоба од 1992. до 1995.
године. У склопу активности посебног одјељења за ратне злочине, Колегијум тужилаца
Тужилаштва БиХ донио је Правилник о прегледу предмета ратних злочина чији
саставни дио је Оријентациони критеријум за оцјењивање осјетљивих предмета
„Јединице за правила пута“. Сврха поменутог документа је да се одреде смјернице о
томе који су то предмети који, због своје тежине или због статуса починиоца, морају
бити процесуирани од стране Тужилаштва БиХ, а који предмети се морају уступати
стварно и мјесно надлежним ентитетским тужилаштвима на даље поступање.
Досадашња пракса указује да поменута регулатива није служила да Тужилаштво БиХ
прослиједи предмет ентитетским тужилаштвима, већ је таквим одредбама у недоглед
одгађано подношење оптужница против „статусно осјетљивих лица“.
Предмети које је по службеној дужности преузело Одјељење за ратне злочине
Тужилаштва БиХ од кантоналних/окружних тужилаштава у Босни и Херцеговини су они
који се тичу најтежих злочина као што је геноцид, масовна убиства, масовна силовања,
протјеривања на систематској основи и слична најтежа дјела ратног злочина, као и они
у којима је осумњичени бивши или садашњи носилац полицијске, војне или
цивилне/политичке власти, гдје су потенцијални свједоци у посебно осјетљивом
положају и слично. Ти предмети добијају ознаку „врло осјетљив“ и уколико оптужница
није ступила на правну снагу при неком од кантоналних/окружних судова у Босни и

6

Закон о Тужилаштву Босне и Херцеговине је исправљан, мијењан и допуњаван седам пута („Службени
гласник Босне и Херцеговине“ бр. 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 и 97/09), а такође уставно-правна
комисија Парламентарне скупштине БиХ утврдила је и пречишћени текст („Службени гласник Босне и
Херцеговине“ број 49/09).
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Херцеговини прије ступања на снагу Закона о кривичном поступку БиХ7 (март 2003.
године), процесуирање тих предмета преузима Тужилаштво БиХ. Остали предмети
добијају ознаку „осјетљив“ и враћају се стварно и мјесно надлежним тужилаштвима на
даље поступање.
Посебно одјељење за ратне злочине Тужилаштва БиХ ради на четири врсте
предмета:
1. Предмети које МКСЈ уступа домаћем правосуђу. То су предмети у којима је
МКСЈ потврдио оптужницу, али није започео суђење, те је судско вијеће МКСЈ донијело
коначну одлуку да се предмет уступи домаћем правосуђу на даље поступање;
2. Предмети које је прегледала јединица за Правила пута МКСЈ. То су предмети у
којима су домаће институције из Босне и Херцеговине спровеле истрагу, а затим их
прослиједили јединици за Правила пута да би добили њихово мишљење и утврдили да
ли су прикупили довољно доказа који указују да постоје основи сумње да би лице
могло бити стављено у притвор;
3. Предмети из Тужилаштва МКСЈ у којима је МКСЈ спровео истрагу, али није
подигао оптужницу и
4. Сви предмети који су започети након истека мандата јединице Правила пута у
октобру 2004. године.
Извјештај о раду Тужилаштво БиХ подноси Парламентарној скупштини БиХ чије
усвајање или неусвајање не повлачи никакве посљедице на његов даљи рад.
У раду Тужилаштва БиХ, закључно са 31.12.2018. године, било је 489 неријешених
КТРЗ предмета ратних злочина, те још 527 предмета са ознаком КТНРЗ код којих су
извршиоци непознати8.
6.3. Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине
Као и претходно поменуте двије правосудне институције и Високи судски и
тужилачки савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ВСТС БиХ), такође представља
институцију која није прописана Уставом Босне и Херцеговине.
Закон о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине наметнуо је
23.05.2002. године високи представник за Босну и Херцеговину Волфганг Петрич те је
донио упутство надлежним ентитетским органима да отпочну преговоре о преношењу
надлежности у области правосуђа на државни ниво и то кроз формирање ВСТС-а БиХ.
Овај закон усвојен је у јуну 2004. године од стране Парламентарне скупштине БиХ9 и
убрзо је ВСТС БиХ почео са радом.
ВСТС БиХ има надлежност над свим правосудним институцијама у Босни и
Херцеговини, иако је правосуђе у надлежности ентитета. Код овог тијела обједињена је
7

„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 3/03, 32/03, 36/03,26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06,
76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13 и 65/18.
8
Подаци из Извјештаја ВСТС-а „Пројекат унапређење рада на предметима ратних злочина у БиХ за
период 01.01.-31.12.2018. године“.
9 „Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 25/04, 93/05, 48/07 и 15/08.
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функција избора и праћења рада и судија и тужилаца. Будући да је тужилац странка у
поступку, овакав концепт је неодржив.
Састав и надлежност ВСТС-а БиХ омогућава да судије и тужиоци бирају једни
друге, при чему су извршна и законодавна власт потпуно заобиђене у овом процесу. У
прилог оваквом концепту не иде чињеница да су судови независни и самостални, а
тужилаштва су независна, али не и самостална, јер је у већини земаља тужилаштво
државни орган.
Такође, структура ВСТС-а БиХ је постављена на начин да не може обезбиједити
национални легитимитет и аутентично представљање конститутивних народа.
Парадоксална је и чињеница да се извјештаји о раду ВСТС-а БиХ примају к знању у
ентитетским парламентима, а у Парламентарној скупштини БиХ се усвајају или не
усвајају, без икаквог утицаја на даљи рад ВСТС-а БиХ.
Структурално, ВСТС БиХ чине сљедећи чланови: један члан који је судија Суда
БиХ, којег бирају судије тог суда; један члан који је тужилац Тужилаштва БиХ, којег
бирају тужиоци тог тужилаштва; један члан који је судија Врховног суда Федерације
БиХ, којег бирају судије тог суда; један члан који је тужилац Федералног тужилаштва
Федерације БиХ, којег бирају тужиоци тог тужилаштва; један члан који је судија
Врховног суда Републике Српске, којег бирају судије тог суда; један члан који је
тужилац Републичког тужилаштва Републике Српске, којег бирају тужиоци тог
тужилаштва; један члан који је судија кантоналног или општинског суда из Федерације
БиХ, којег бирају судије кантоналних и општинских судова из Федерације; један члан
који је тужилац кантоналног тужилаштва из Федерације БиХ, којег бирају кантонални
тужиоци из Федерације БиХ; један члан који је судија окружног или основног суда из
Републике Српске, којег бирају судије окружних и основних судова Републике Српске;
један члан који је тужилац Окружног тужилаштва из Републике Српске, којег бирају
окружни тужиоци Републике Српске; један члан који је судија или тужилац, којег бира
Правосудна комисија Брчко дистрикта БиХ; један члан који је адвокат, којег бира
Адвокатска комора Федерације БиХ; један члан који је адвокат, којег бира Адвокатска
комора Републике Српске; један члан, којег бира Представнички дом Парламентарне
скупштине БиХ, а који не обавља правосудну функцију и није из реда посланика
Парламентарне скупштине БиХ и један члан, којег бира Савјет министара БиХ на
приједлог министра правде БиХ, а који не обавља правосудну функцију и није члан
Савјета министара БиХ.
Наведена структура јасно одражава већину судија и тужилаца и приказује
минорност других субјеката у саставу ВСТС-а БиХ.
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7. ПРАКСА ПРАВОСУДНИХ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ У ПРОЦЕСУИРАЊУ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА
РАТНОГ ЗЛОЧИНА
Сви ратни злочини морају бити процесуирани, а извршиоци кажњени без обзира
на националност извршиоца и жртава. Нажалост, како показују статистички подаци,
правосуђе Босне и Херцеговине је најблаже речено индиферентно када се ради о
процесуирању ратних злочина почињених над Србима.
Наиме, и даље се наставља са праксом да се у највећем броју оптужнице подижу
против Срба који се терете за најтежа кривична дјела. Тако се за кривично дјело
геноцид искључиво терете само Срби, а на терет им се ставља и највећи број
оптужница за кривично дјело злочин против човјечности, које је по међународном
праву друго најтеже кривично дјело.
Када се овом придода и чињеница да се Србима изричу драконске казне,
односно минорне казне за злочине почињене над српским народом, с правом се може
констатовати да су правосудне институције Босне и Херцеговине дискриминаторске у
односу на српски народ.
7.1. Потврђене оптужнице Одсјека I за ратне злочине при Суду БиХ
Од свог оснивања, Суд БиХ је потврдио оптужнице против 786 лица10. Највећи
број оптужница потврђен је у току 2014. и 2015. године. Када је у питању национална
припадност оптужених лица, преко 55% потврђених оптужница односи се на лица
српске националности, а уколико се посматра национална припадност жртава видљиво
је да су оптужнице доминантно потврђиване за злочине почињене над бошњачким,
односно несрпским становништвом.
Иако је Европски суд за људска права у Стразбуру донио одлуку11 којом се
забрањује ретроактивна примјена кривичног закона на извршиоце кривичних дјела у
ратном периоду, Суд БиХ наставио је са праксом потврђивања оптужница по за
извршиоце строжијем закону.
7.1.1. Потврђене оптужнице Одсјека I за ратне злочине при Суду БиХ
према годинама потврђивања
Већ је речено да су оптужнице против највећег броја лица потврђиване током
2014, односно 2015. године, те је у току ове двије године Суд БиХ потврдио оптужнице
против чак 234 лица. Поређења ради, за претходних девет година (прије 2014. године)
оптужнице су потврђене против 293 лица.

10

Укупан број лица којима је потврђена оптужница пред Судом БиХ је 762, јер је 22 лица оптужено у по
два различита предмета, а једно лице у три предмета.
11
Одлука Европског суда за људска права у Стразбуру од 18.07.2013. године у предмету „Мактоуф и
Дамјановић против Босне и Херцеговине“.
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Број оптужених лица по годинама у којим су им потврђиване оптужнице приказан
је у графикону 2112.
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Графикон 21. Број оптужених лица по годинама потврђивања оптужнице
Уколико изузмемо 2004. и 2005. годину, као године када је Суд БиХ тек започео са
радом, број лица којима је потврђивана оптужница уједначен је све до 2014, односно
2015. године. Током те двије године долази до наглог повећања броја лица којима је
потврђена оптужница. Имајући у виду да је током ових година број лица којима је
потврђена оптужница чак и до три пута већи у односу на претходне године, с правом се
може поставити питање квалитета оптужница. Посебно упечатљиво је и то да је током
2015. године просјечно сваки трећи дан против једног лица потврђена оптужница. Оно
што је посебно индикативно је национална припадност оптужених лица.

12

Подаци за 2019. годину односе се на период од 01.01.-31.08.
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Национална припадност оптужених лица по годинама потврђивања оптужнице
приказан је у графикону 2213.
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Графикон 22. Број оптужених лица по годинама потврђивања оптужнице, према
националној припадности оптужених
Из претходног графикона је видљиво да, уколико изузмемо 2004. годину (када је
била потврђена само једна оптужница), у већини година Суд БиХ је највећи број
оптужница потврђивао против лица српске националности; изузетак су само 2011,
2013. и 2018. година и за сада 2019. година када је оптужница потврђена за незнатно
више лица бошњачке националности.
Током већег броја година оптужнице против Срба су потврђиване чак и у дупло
већем броју него за остала два конститутивна народа заједно.

13

Исто.
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7.1.2. Потврђене оптужнице Одсјека I за ратне злочине при Суду БиХ
према националности оптужених лица
Суд БиХ је током свог досадашњег рада потврдио оптужнице против 78614 лица.
Број лица којима је потврђена оптужница, према националној припадности
оптужених приказан је у графикону 23.
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Графикон 23. Број лица којима је потврђена оптужница према националности
оптужених
Анализирајући националну припадност лица којима се на терет стављају
кривична дјела ратног злочина, односно којима је од стране Суда БиХ потврђена
оптужница, видљиво је да преко половине оптужених чине лица српске
националности. Оптужница је потврђена против 43715 лица српске националности, што
је 56% од броја свих потврђених оптужница пред Судом БиХ. Број оптужених Срба
несразмјерно је висок у односу на број оптужених из остала два конститутивна народа,
имајући у виду да је оптужница потврђена против 23316 Бошњака (29%) и 116 Хрвата
(15%).

14

Исто као под 10.
Три лица нису српске националности, али су процесуирани као припадници ВРС за злочине над
несрпским, односно бошњачким становништвом (Иванковић, Бошкић и Кос), те ће се и кроз све остале
статистике евидентирати као Срби.
16
Два лица нису бошњачке националности, али су процесуирани као припадници тзв. Армије РБиХ за
злочине над Хрватима, односно Србима (Мактоуф и Винтила), те ће се и кроз све остале статистике
евидентирати као Бошњаци.
15
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7.1.3. Потврђене оптужнице Одсјека I за ратне злочине при Суду БиХ
према националности жртава
Анализирајући рад Суда БиХ на предметима ратних злочина, посебно треба
истаћи да су процесуирани злочини почињени над жртвама свих конститутивних
народа у Босни и Херцеговини, али непропорциoнално, тј. у највећем броју
процесуирају се злочини почињени над жртвама бошњачке националности.
Национална припадност лица којима је потврђена оптужница у односу на
националност жртава приказан је у табели 3.
Табела 3. Лица којима је потврђена оптужница према националној припадности
оптужених и жртава
Извршиоци
кривичних
дјела
Срби
Бошњаци
Хрвати
УКУПНО

Подигнуте оптужнице за кривична дјела против
Срба

Бошњака

Хрвата

159
46
205
(26,1%)

285
3
69
357
(45,4%)

11
49
1
61
(7,8%)

Несрпског
Срба и Бошњака
становништва Хрвата
и Срба
141
11
11
141
11
11
(17,9%)
(1,4%)
(1,4%)

УКУПНО
437
233
116
786

Анализом табеле уочава се податак да се највећи број лица процесуира за
злочине почињене над Бошњацима и то 357 лица, односно 45,4%. За ратне злочине
почињене над Бошњацима, најчешће је потврђивана оптужница против лица српске
националности (285 Срба оптужено је за злочине почињене над Бошњацима). У
предметима гдје се као жртве појављују Срби или Хрвати најчешће се оптужују
Бошњаци (159 лица за злочине над Србима и 49 за злочине над Хрватима). Лицима
хрватске националности оптужница је најчешће потврђивана за злочине над
Бошњацима и то против 69 лица, а за злочине над Србима против 46 лица. За 141 лице
српске националности оптужница је потврђена за злочине почињене над несрпским
становништвом. Овдје је потребно нагласити да национални састав жртава несрпског
становништва углавном чине Бошњаци. Као примјер за то могу послужити и пресуде
Суда БиХ у предметима: С1 1 К003472 12 Кжк - Бабић Зоран и др. Х-Кр-08/549-2 - Ђурић
Гордан, Х-Кр-08/549-1 – Иванковић Дамир, С1 1 К 013165 13 Крж – Кнежевић Радослав,
С1 1 К013227 13 Крж – Зечевић Саша, С1 1 К 009135 12 Крж - Четић Љубиша и С1 1
К003365 12 Крж - Чивчић Петар и др, које се односе на ратни злочин почињен на
„Корићанским стијенама“17 гдје су смртно страдале жртве, које су поименично
наведене у пресудама, била лица бошњачке националности, али су пресуде донесене и
казне изречене за злочин над несрпским становништвом. Такође, и у другим
предметима који су се водили за злочине почињене над несрпским становништвом,
као жртве се најчешће појављују Бошњаци, а лица хрватске националности су тек
изоловане жртве.

17

У предметима који се односе на “Корићанске стијене“ процесуирано је 13 лица српске националности,
од којих је десет осуђено на 183 године затвора.
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Уколико у обзир узмемо чињеницу да састав несрпског становништва углавном
чине Бошњаци долазимо до закључка да је за злочине почињене над Бошњацима
потврђена оптужница против 498 лица што чини скоро двије трећине од укупног броја
лица којима је Суд БиХ потврдио оптужницу.18 То значи да је за злочине над
Бошњацима оптужница потврђена против 426 лица српске националности.
7.1.4. Потврђене оптужнице Одсјека I за ратне злочине при Суду БиХ
према квалификацији кривичног дјела
Приликом потврђивања оптужница за кривична дјела против човјечности и
вриједности заштићеним међународним правом Суд БиХ је примјењивао Кривични
закон СФРЈ („Службени лист СФРЈ“, број 44/76) и Кривични закон Босне и Херцеговине
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05,
53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15 и 40/15).
Кривична дјела за која је Суд БиХ потврђивао оптужнице су: геноцид, злочин
против човјечности (није постојао у КЗ СФРЈ), ратни злочин против цивилног
становништва, ратни злочин против рањеника и болесника, ратни злочин против
заробљеника, противправно убијање и рањавање непријатеља, повреде закона или
обичаја рата, неоправдано одгађање повратка ратних заробљеника и уништавање
културних, историјских и религијских споменика.
Анализирајући кривични закон који је примјењиван, евидентно је да се
оптужнице доминантно потврђују по Кривичном закону БиХ.
Број лица у односу на закон који је примјењиван приликом потврђивања
оптужнице приказан је у графикону 24.

64
8%

КЗ БиХ
КЗ СФРЈ
722
92%

Графикон 24. Број оптужених лица у односу на примијењени кривични закон приликом
потврђивања оптужнице

18

Против још 11 лица бошњачке националности потврђена је оптужница за злочине над Бошњацима и
Србима, али ова лица нису урачуната у укупан број јер се ради о међусобним злочинима Бошњака.
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Из графикона је видљиво да је приликом потврђивања оптужнице КЗ БиХ
примијењен против чак 722 лица (92%), док је против само 64 лица (8%) оптужница
потврђена по важећем закону у времену извршавања кривичног дјела, односно по КЗ
СФРЈ. Неопходно је истаћи и то да је против 382 лица оптужница потврђена за
кривично дјело злочин против човјечности које није ни било прописано у КЗ СФРЈ.
7.1.5. Геноцид
Кривично дјело геноцид прописано је у оба кривична закона. Међутим,
Тужилаштво БиХ је приликом подизања оптужница за ово кривично дјело против свих
лица примијенио КЗ БиХ.
Посебна разлика између КЗ СФРЈ и КЗ БиХ, а која је везана за ово кривично дјело
односи се на одредбе које прописују минимални и максимални распон казне. Према КЗ
СФРЈ минимална казна која се може изрећи за ово кривично дјело износи пет година, а
по КЗ БиХ прописана је минимална казна у трајању од десет година. Када је у питању
максимална казна која се може изрећи, Кривичним законом СФРЈ прописана је смртна
казна. Имајући у виду да је ова казна укинута, њен еквивалент постаје казна затвора у
трајању од 20 година (члан 38. став 2. КЗ СФРЈ). На другој страни, КЗ БиХ прописује
максималну казну дуготрајног затвора у трајању од 45 година (члан 42б. став 1. КЗ БиХ).
Из свега претходно наведеног, намеће се закључак да је КЗ СФРЈ блажи закон за
починиоца, те је његова примјена обавеза суда, што је и потврђено пресудом
Европског суда за људска права у Стразбуру.
За ово кривично дјело до сада су потврђене оптужнице против 46 лица. Сва лица
којима се на терет ставља ово кривично дјело су Срби и сви су оптужени за злочине над
лицима бошњачке националности.
Суд БиХ је до сада за ово кривично дјело правоснажно осудио 13 лица, на казну
од 236 година затвора, док је за њих 12 изрекао ослобађајућу пресуду. Скоро сва лица
су осуђена примјеном КЗ БиХ приликом изрицања пресуде, а КЗ СФРЈ је примијењен
тек након одлука Уставног суда БиХ којима су уважене апелације осуђених лица, те су
након тога пресуде преиначене у погледу примјене закона и висине изречене казне.
Такође, за шест лица19 која су се оптужницом теретила за кривично дјело
геноцид, Суд БиХ је приликом изрицања пресуде преиначио квалификацију кривичног
дјела и осудио их за кривично дјело злочин против човјечности. Овим поступком је за
нека од ових лица изрекао већу казну него што је то било могуће по КЗ СФРЈ, имајући у
виду да кривично дјело злочин против човјечности није било прописано овим законом.
7.1.6. Злочин против човјечности
Кривично дјело злочин против човјечности није било прописано у КЗ СФРЈ.
Специфичност овог кривичног дјела представља и максимална казна која се може
19

Лица којима је у пресуди преиначена квалификација кривичног дјела су: Кос Франц (казна 35 год),
Којић Станко (казна 32 год), Голијан Властимир (казна 15 год), Гороња Зоран (казна 30 год), Кувеља
Божидар (казна 20 год) и Тодоровић Васо (казна након споразума 6 год)
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изрећи, а она је дуготрајни затвор који се по КЗ БиХ може изрећи у трајању од 45
година. Самим тим, у односу на казну која се може изрећи за ово кривично дјело, оно
постаје теже чак и од геноцида, јер се приликом изрицања казне за геноцид мора
примјењивати КЗ СФРЈ који је прописивао максималну казну од 20 година.
Против 382 лица потврђена је оптужница за злочин против човјечности, од чега је
на терет 346 лица оно стављено као једино кривично дјело, а против 36 оптужених
лица оно се налази у вези са другим кривичним дјелима.
Чак за 48% од укупно оптужених лица оптужница је потврђена за злочин против
човјечности.
Када је у питању националност лица којима се на терет ставља ово кривично
дјело највећи број потврђених оптужница односи се на лица српске националности.
Број лица којима је потврђена оптужница за ово кривично дјело, према
националности извршиоца приказан је у графикону 25.

34
9%

48
12%

Срби
Бошњаци
300
79%

Хрвати

Графикон 25. Број лица којима је потврђена оптужница за кривично дјело злочин
против човјечности према националности оптужених лица
Из претходног графикона је видљиво да је за ово кривично дјело оптужница
потврђена против 300 лица српске националности (79%), те против 48 Хрвата (12%) и 34
Бошњака (9%).
Злочин против човјечности је најчешћа квалификација кривичног дјела која се
Србима ставља на терет те је од укупног броја оптужених Срба, за злочин против
човјечности оптужено њих чак 68%. На другој страни, за ово кривично дјело потврђена
је оптужница против 41% свих инкриминисаних лица хрватске националности, док је
против само 14% укупно оптужених лица бошњачке националности оптужница
потврђивана за ово кривично дјело.
Посматрајући националну припадност жртава овог кривичног дјела видљиво је да
је највећем броју лица оптужница потврђивана за злочине почињене над Бошњацима.
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Броја лица којима је потврђена оптужница за злочин против човјечности према
националности жртава овог кривичног дјела приказан је у графикону 26.
2
1%
125
33%

1; 0%
50
13%

Срби
Бошњаци
несрпско ст.
204
53%

Хрвати
Бошњаци и Срби

Графикон 26. Број лица којима је потврђена оптужница за кривично дјело злочин
против човјечности према националности жртава
Као што је већ речено, најчешће потврђиване оптужнице су за злочине почињене
над бошњачким жртвама и то чак против 204 лица, за злочине над несрпским
становништвом против 125 лица, за злочине над Србима против 50 лица, за злочине
над Хрватима против два лица, те против једног лица за злочине над Бошњацима и
Србима.
Када су у питању пресуде за ово кривично дјело, Суд БиХ је 99 лица осудио на
казну затвора у трајању од 1.448 година. Изречена казна за ово кривично дјело
представља 55% укупно изречене казне од стране Суда БиХ. До сада је правоснажно
осуђено 88 Срба на казну затвора у трајању од 1.312 година, те 10 Хрвата на 130 године
и један Бошњак (припадник ХВО-а) на шест година.
Преглед ових статистичких података приказан је у табели 4.
Табела 4. Преглед броја правоснажно осуђених лица за кривично дјело злочин против
човјечности према националној припадности оптужених
Националност
Срби
Хрвати
Бошњаци
Укупно

Правоснажно осуђена
лица
88
10
1
99

Изречена казна затвора у
годинама
1.312
130
6
1.411

За почињене злочине над Бошњацима осуђено је 51 лице и то 44 Србин на 576
година и седам Хрвата на 112 година затвора. За злочине над несрпским
становништвом осуђена су 44 лица српске националности на казну затвора у трајању од
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736 година. На другој страни, за злочине почињене над Србима осуђена су четири лица
и то три Хрвата на 18 година и један Бошњак на шест година.
7.1.7. Ратни злочин против цивилног становништва
Кривично дјело ратног злочина против цивилног становништва прописано је у оба
кривична закона. Минимална казна за ово кривично дјело прописана КЗ СФРЈ је блажа
и износи пет година, док је у КЗ БиХ прописана минимална казна у трајању од десет
година. За ово кривично дјело потврђене су оптужнице против 317 лица, од чега
против 245 којима се на терет ставља као једино, те против још 72 лица у вези са
другим кривичним дјелима. За ово кривично дјело оптужнице су најчешће
потврђиване по КЗ БиХ.
Број лица којима је потврђена оптужница за ово кривично дјело (као једино и у
вези са другим кривичним дјелима) према кривичном закону који је примјењиван
приликом потврђивања оптужнице приказан је у графикону 27.
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КЗ БиХ
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81%

КЗ СФРЈ

Графикон 27. Број лица којима је потврђена оптужница за ратни злочин против
цивилног становништва (као јединог и у вези са другим кривичним дјелима) према
кривичном закону по којем су потврђене оптужнице
Против 258 лица оптужница је потврђена примјењујући КЗ БиХ, док је против 59
лица примијењен важећи закон у тренутку извршавања кривичног дјела. Уколико
посматрамо ратни злочин против цивилног становништва као једино инкриминишуће
кривично дјело које је оптуженим стављено на терет, против 193 лица је потврђена
оптужница по КЗ БиХ, док је против 52 лица примијењен КЗ СФРЈ.
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Све ово приказано је у табели 5.
Табела 5. Број лица којима је потврђена оптужница за ратни злочин против
цивилног становништва
РАТНИ ЗЛОЧИН ПРОТИВ ЦИВИЛНОГ СТАНОВНИШТВА
Кривични закон
КЗ БиХ
КЗ СФРЈ
Као једино кривично дјело
193
52
У вези са другим кривичним
65
7
дјелом
УКУПНО
258
59

Број лица којима је потврђена оптужница за ово кривично дјело, према
националности извршиоца приказан је у графикону 28.
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Графикон 28. Број лица којима је потврђена оптужница за ратни злочин против
цивилног становништва (као јединог и у вези са другим кривичним дјелима) према
националности извршиоца
Посматрајући претходни графикон видљиво је да се ово кривично дјело најчешће
ставља на терет лицима бошњачке националности те су оптужнице потврђене против
168 Бошњака, 88 Срба и 61 Хрвата.
Ратни злочин против цивилног становништва је кривично дјело за које је Суд БиХ
најчешће потврђивао оптужнице против лица бошњачке националности. Чак 72% од
укупног броја свих оптужених лица бошњачке националности оптужено је за ово
кривично дјело. Имајући у виду укупан број оптужених Бошњака пред Судом БиХ (233)
евидентно је да је за само 65 лица бошњачке националности потврђена оптужница за
друго кривично дјело ратног злочина, а да није у вези са злочином против цивилног
становништва.

84

Број лица којима је потврђена оптужница у односу на националност жртава
приказан је у графикону 29.
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Графикон 29. Број лица којима је потврђена оптужница за ратни злочин против
цивилног становништва (самостално и у вези са другим кривичним дјелима) према
националности жртава
Жртве овог кривичног дјела најчешће су Срби, а ту треба имати у виду чињеницу
се Србима на терет стављају теже квалификације кривичних дјела (геноцид и злочин
против човјечности) док се Хрвати а посебно Бошњаци оптужују за по квалификацији
лакша кривична дјела (ратни злочин против цивилног становништва, ратни злочин
против ратних заробљеника, ратни злочин против рањеника и болесника).
7.1.8. Остала кривична дјела ратног злочина за која је Суд БиХ
потврђивао оптужнице
Поред претходно набројаних кривичних дјела ратног злочина, за која су најчешће
потврђиване оптужнице, треба напоменути да је Суд БиХ потврђивао оптужнице и за
остала кривична дјела ратног злочина и то за: ратни злочин против ратних
заробљеника, ратни злочин против рањеника и болесника, ратни злочин повреда
закона и обичаја рата, одгађање повратка ратних заробљеника, ратни злочин
противправног убијања и рањавања непријатеља и уништавање културних, вјерских и
историјских споменика, али у знатном мањем броју, те стога ова кривична дјела нису
подробније разматрана.
7.2. Правосудни поступци Одсјека I за ратне злочине при Суду БиХ
Закључно са августом 2019. године, пред Судом БиХ поступак је правоснажно
окончан против 372 лица.
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Највише поступака окончано је против лица српске националности и то за њих
228 или 61%. Када су у питању друга два конститутивна народа, поступак је
правоснажно окончан против 91 Бошњака или 25%, односно против 53 Хрвата или 14%.
Против 233 лица поступак је правоснажно окончан доношењем осуђујуће
пресуде. Када се у обзир узме само број лица за које је поступак окончан, 63% лица је
правоснажно осуђено, 111 лица су правоснажно ослобођена (30%), а поступак против
28 лица је обустављен због смрти оптужених (7%).
Број правоснажно осуђених лица према националној припадности, приказан је у
графикону 30.
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Графикон 30. Број лица којима су поступци правоснажно окончани доношењем
осуђујуће пресуде према националности осуђених
Анализа претходног графикона јасно показује да је највећи број лица српске
националности осуђено за кривична дјела ратног злочина. За чак 138 лица српске
националности донесена је осуђујућа пресуда, а то чини скоро 60% од укупног броја
осуђених лица. На другој страни, осуђено је 60 лица бошњачке и 35 лица хрватске
националности.
Ради потпуног увида посебно интересантна је и анализа која се односи на
националну припадност жртава страдалих у злочинима за које су донесене осуђујуће
пресуде како би се дошло до сазнања за злочине над којим народом су најчешће
изрицане казне.
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31.

Број осуђених лица у односу на националност жртава представљен је у графикону
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Графикон 31. Број осуђених лица у односу на националност жртава
Највише лица осуђено је за злочине почињене над Бошњацима, њих чак 105 или
45%. Број лица који су осуђени за злочине над остала два народа несразмјерно је мали
у односу на број лица која су осуђена за злочине над жртвама бошњачке
националности. То је посебно изражено ако се у обзир узме и чињеница да је још 48
лица (21%) осуђено за злочине над несрпским становништвом. Већ раније је речено да
је за злочине над несрпским становништвом суђено само Србима, а да састав несрпског
становништва чине углавном Бошњаци. Када се анализира ова чињеница, евидентно је
да је 66% осуђујућих пресуда изречено за злочине почињене над лицима бошњачке
националности.
Поред пресуда у којима је изречена казна, Суд БиХ је за 111 лица донио
ослобађајућу пресуду. Правоснажно је ослобођено 72 Срба, 24 Бошњака и 15 Хрвата.
Већи број ослобођених лица српске националности произилази и из тога да је највећи
број оптужница потврђен против Срба, те да је у једном предмету често оптужено више
лица, што за резултат има то да нека лица из истог предмета буду осуђена, а друга
ослобођена.
Такође, окончаним се сматрају и поступци који су обустављени због смрти
оптуженог лица. До сада су на овакав начин окончани поступци који су вођени против
28 лица и то за 18 Срба, седам Бошњака и три Хрвата. Осим тога, предмети ратних
злочина који се воде против 55 лица пренесени су на ентитетске судове. Чињеница коју
је значајно истаћи је и та да, иако су оптужнице потврђиване најчешће против Срба, у
највећем броју се на ентитетски ниво преносе предмети у којима су оптужена лица
бошњачке националности. Суд БиХ је до сада у надлежност ентитетских судова пренио
предмете против 18 Срба, 27 Бошњака и 10 Хрвата.20

20

Урачунате су само пренесене потврђене оптужнице од стране Суда БиХ, а не и оптужнице које су
прослијеђене на ентитетски ниво прије потврђивања.
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Тренутно је пред Судом БиХ у току првостепени поступак против 304 лица.
Највећи број првостепених поступака води се против лица српске националности и то
против њих 168, те против 90 Бошњака и 46 Хрвата. Самим тим очекује се да ће се
након окончања ових поступака број осуђујућих пресуда и изречених казни на штету
Срба повећати. Такође, имајући у виду да се тренутно процесуира релативно мали број
оптужених из друга два народа за злочине почињене над Србима, јасно је и то да ће
број осуђујућих пресуда за злочине над Србима бити миноран.
Када су у питању поступци који се воде пред Апелационим вијећем Суда БиХ,
другостепени поступак тренутно је у току против 55 лица. Ови поступци воде се против
23 Србина, 25 Бошњака и седам Хрвата.
7.3. Казне изречене од стране Одсјека I за ратне злочине при Суду БиХ
Већ је речено да је Суд БиХ у својим пресудама изрекао казну за 233 лица.
Изречене су казне затвора у трајању од 2.613 година. Највиша правоснажно изречена
казна је у трајању од 42 године затвора за кривично дјело злочин против човјечности.21
Најнижа правоснажно изречена казна је у трајању од једне године и то за почињени
ратни злочин против цивилног становништва.
Висина казне коју је Суд БиХ до сада изрекао према националности осуђених
приказана је у графикону 32.
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Графикон 32. Изречене казне у годинама према националности осуђених лица
Из претходног графикона је видљиво да Суд БиХ изриче драконске казне Србима,
имајући у виду да је чак 1.855 година и шест мјесеци казни изречено лицима српске
националности. Овај број није сразмјеран са бројем осуђених лица, јер како је већ
претходно речено 138 лица српске националности је правоснажно осуђено, што за
посљедицу има то да се Срби у просјеку осуђују на 13,4 година затвора, док на другој
21

Другостепена пресуда против Веселина Влаховића у предмету С1 1К 004659 13 Крж од 05.02.2014.
године за злочине над несрпским становништвом на подручју Сарајева, првостепеном пресудом од
29.03.2013. године оптужени је био осуђен на максималну казну од 45 година.
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страни 60 правоснажно осуђених Бошњака је у просјеку добило 7,7 година затвора, а
35 лица хрватске националности су у просјеку добијали 8,5 година казне затвора. Из
свега овога намеће се закључак да се Србима у просјеку изричу значајно теже казне
него припадницима остала два народа. Поређења ради, просјечна казна коју Суд БиХ
изриче осуђеним лицима за ратне злочине износи 11,2 година.
Још поразнија статистика на штету српског народа уочава се анализом
националне припадности жртава у предметима ратних злочина у којима су изрицане
казне.
Овај преглед приказан је у графикону 33.
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Графикон 33. Изречене казне у годинама према националности жртава
Највеће казне изречене су за злочине почињене над Бошњацима, чак 48% од свих
досуђених казни. Имајући у виду да несрпско становништво углавном чине Бошњаци,
овај број је још и већи и износи 77% укупно изречених казни од стране Суда БиХ. За
злочине над Србима изречено је тек 356,5 година казне затвора, што чини 14% од
укупно изречених казни. Такође, несразмјерна је висина казни за српске у односу на
бошњачке жртве, имајући у виду да је просјечна казна за злочине над Србима 7,4
године, док се за злочине над Бошњацима изриче просјечна казна у висини од 12 те
15,8 година за жртве несрпске националности.
Овакав несразмјеран број процесуирања злочина над жртвама само једног
народа у односу на друга два народа доводи у питање чак и процјену МКСЈ о броју
страдалих лица у рату у Босни и Херцеговини. МКСЈ је процијенио да је у рату у Босни и
Херцеговини страдало око 68.000 Бошњака, 23.000 Срба, 9.000 Хрвата и 5.000 осталих.
Имајући у виду да је велики број лица српске националности већ процесуиран пред
МКСЈ и да су осуђени на драконске казне, те да су за злочине над Србима пред МКСЈ
изречене тек симболичне казне (Србима досуђено 758 година затвора и шест
доживотних робија, а за злочине над Србима 45 година затвора), казне које су
изречене за злочине над Србима морале су бити знатно веће. Тачније, уколико се
базирамо само на број страдалих који је процијенио МКСЈ, занемарујући чак и пресуде
у Хагу, барем 22% укупно изречених казни морало је бити изречено за злочине
почињене над Србима. У супротном, оправдано се може поставити питање ко је
одговоран за страдање српских жртава.
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Прегледности ради, комплетан статистички приказ изречених казни од стране
Суда БиХ, узимајући у обзир националност жртава и извршиоца, приказан је у табели 6.
Табела 6. Висина правоснажно изречених казни Суда БиХ у годинама за ратне злочине
према националности жртава и извршиоца
Извршиоци
кривичних
дјела

Правоснажно изречене казне у годинама за кривична дјела ратног злочина
против
Срба

Бошњака

Хрвата

Несрпс.

Срби
Бошњаци
Хрвати

258
98,5

УКУПНО

356,5
(14%)

1056
12
192
1260
(48%)

40
158,5
6
204,5
(8%)

759,5
759,5
(29%)
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Бошњака
и Срба
4
4
(0,2%)

Срба и
Хрв.
28,5
28,5
(1%)

УКУПНО
1855,5
461
296,5
2613,5

8. МЕЂУНАРОДНИ КРИВИЧНИ СУД ЗА БИВШУ ЈУГОСЛАВИЈУ У
ХАГУ (МКСЈ)
Међународни кривични суд за кривично гоњење лица одговорних за тешка
кршења међународног хуманитарног права на територији бивше Југославије или
Међународни кривични суд за бившу Југославију у Хагу (МКСЈ) је ad hoc суд, познат и
као Хашки трибунал.
Основан је резолуцијом 827 Савјета безбједности Уједињених нација 25.05.1993.
године. Савјет безбједности је тада усвојио и Статут МКСЈ, који уз Правилник о поступку
и доказима представља основни правни акт за рад МКСЈ.
Стварна надлежност суда је да суди за геноцид, злочине против човјечности,
повреде Женевских конвенција из 1949. године и допунских протокола, кршење закона
и обичаја ратовања. Овај суд може да суди једино појединцима, али не и
организацијама или владама.
МКСЈ, за разлику од Нирнбершког и Токијског, нема надлежност да суди за
злочин против мира, односно за злочин агресије. Надлежност МКСЈ искључиво је
ограничена на кривично гоњење лица која су починила тешка кршења међународног
хуманитарног права по основу индивидуалне кривичне одговорности.
Територијална надлежност МКСЈ односи се на подручје бивше Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије (СФРЈ), за временски период од 01.01.1991.
године.
Према одредбама Статута, МКСЈ и национални судови имају упоредну
надлежност да суде за злочине почињене на територији Југославије. МКСЈ може да
понови поступак правоснажно окончан пред домаћим судом и то: ако је тај поступак
био вођен за кривично дјело које није било квалификовано као ратни злочин, уколико
поступање националног суда није било непристрасно и независно, ако је поступак био
усмјерен на заштиту окривљеног и ако поступак није вођен професионално.
С обзиром на то да су сви поступци пред МКСЈ окончани треба истаћи да је
излазном стратегијом о раду предвиђено затварање МКСЈ и формирање Механизма за
међународне кривичне судове (у даљем тексту: ММКС) који би требао окончати
преостале жалбене поступке.
Наиме, десет година након оснивањa МКСЈ, односно 2003. године, судије МКСЈ су
иницирале осмишљавање плана који је постао познат као „Стратегија окончања рада
МКСЈ“. Циљ те стратегије био је осигурати да МКСЈ успјешно и правовремено оконча
своју мисију, у сарадњи са правосудним системима у бившој Југославији. Корак у
стратегији окончања рада МКСЈ било је успостављање ММКС као једног новог ad hoc
суда којег је Савјет безбједности Уједињених нација основао резолуцијом 1966 из 2010.
године.
Главни задаци повјерени ММКС су:
- наставак обављања основних функција МКСЈ и
- одржавање насљеђа МКСЈ.
Основне функције ММКС, у складу са мандатом који му је повјерен, су:
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- жалбени поступци: ММКС је одговоран за провођење и завршетак свих
жалбених поступака за које је најава жалбе поднијета након почетка рада надлежног
огранка ММКС;
- поступци преиспитивања: ММКС може да преиспитује пресуде које су изрекли
МКСЈ и ММКС;
- поновљена суђења: ММКС такође може водити поновљена суђења у
предметима који су вођени пред МКСЈ, односно пред ММКС;
- суђења за непоштовање суда и лажно свједочење: ММКС може водити истраге,
суђења и жалбене поступке у предметима непоштовања суда и лажног свједочења
почињеног током поступака вођених пред МКСЈ и ММКС;
- заштита жртава и свједока: ММКС наставља да обезбјеђује да свједоци уживају
заштиту и подршку како у текућим поступцима пред ММКС, тако и у окончаним
предметима вођеним пред МКСЈ и ММКС;
- надзор над извршењем казне: лица која осуде МКСЈ и ММКС шаљу се на
издржавање затворске казне у једну од земаља које су потписале Споразум о
извршењу казни, а те казне се извршавају под надзором ММКС;
- помоћ правосудним и националним системима: ММКС одговара на захтјеве за
помоћ које упуте националне власти и стране у поступцима пред националним
судовима у вези са истрагама, кривичним гоњењем и суђењима на националном нивоу
за злочине почињене на подручју бивше Југославије и
- одржавање грађе и управљање архивом: ММКС је одговоран за очување грађе и
руковођење архивима МКСЈ и ММКС.
8.1. Рад МКСЈ
Закључно са августом 2019. године, пред МКСЈ је оптужено 127 лица за почињена
дјела ратног злочина која су територијално повезана са простором Босне и
Херцеговине у периоду од 1991. до 1995. године. Од тога броја, 90 оптужених су Срби
(70,8%), 28 Хрвати (22,1%) и девет Бошњаци (7,1%). Од укупног броја оптужених, за њих
114 поступак је окончан, док се против три лица још води поступак пред ММКС (два
лица су у првостепеном, а једно у другостепеном поступку). МКСЈ је Суду Босне и
Херцеговине прослиједио пет предмета за укупно 10 оптужених лица (девет Срба и
један Хрват).
Од поменутог броја лица против којих је окончан поступак (114), 74 лица је
осуђено на казне затвора, девет лица је ослобођено, 13 оптуженика је умрло и за 18
оптужених лица су оптужнице повучене (уз препоруку да се ови случајеви воде пред
домаћим правосуђем).
Лицима која су правоснажно осуђена (74) пред МКСЈ за злочине почињене на
територији Босне и Херцеговине укупно је изречено шест доживотних казни и 1076,5
година затвора.
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Статистички преглед досадашњег рада МКСЈ у Хагу за територију Босне и
Херцеговине приказан је у табели 7.

И
Пренесени на други суд

Е (В+Г+Д+Ђ)
Правоснажно окончани
Ж Првост.поступак у
току
З Другост. Поступак у
току

Ђ
Поступак обустављен
због смрти или одустан

Дожив.

Д
Правоснажно осуђено

1

Г
Правоснаж.ослобођено

758
(70,4%)
+6

В
Споразум о кривици

Б1
Висина неправоснажне
казне

СРБИ

90
(70,8%)

Б
Висина
правоснажне казне

НАЦИОНАЛНОСТ

А (Е+З+Ж+И)
Број лица којима је
потврђена оптужница

Табела 7. Статистички преглед досадашњег рада МКСЈ
за територију БиХ

16

2

35

25

78

2

1

9

Дожив.

БОШЊАЦИ

9
(7,1%)

41,5
(3,8%)

-

-

3

5

1

9

-

-

-

ХРВАТИ

28
(22,1%)

277
(25,7%)

-

2

4

16

5

27

-

-

1

УКУПНО

127

1076,5
+6

18

9

56

31

114

2

1

10

Дожив.

1
Дожив.
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Информације ради, цјелокупни досадашњи рад МКСЈ за подручје бивше СФРЈ
приказан је у табели 8.

И
Пренесени на други суд

Е (В+Г+Д+Ђ)
Правоснажно окончани
Ж Првост.поступак у
току
З Другост. поступак у
току

Ђ
Поступак обустављен
због смрти или одустан

Дожив.

Д
Правоснажно осуђено

1

Г
Правоснаж.ослобођено

967,5
(73,5%)
+6

В
Споразум о кривици

Б1
Висина неправоснажне
казне

СРБИ

109
(67,7%)

Б
Висина
правоснажне казне

НАЦИОНАЛНОСТ

А (Е+З+Ж+И)
Број лица којима је
потврђена оптужница

Табела 8. Статистички преглед досадашњег рада МКСЈ за
територију бивше СФРЈ

18

3

46

29

96

2

1

10

3

5

1

9

-

-

-

Дожив.

БОШЊАЦИ

9
(5,6%)

41,5
(3,2%)

-

ХРВАТИ

34
(21,1%)

277
(21%)

-

2

7

16

6

31

-

-

3

МАКЕДОНЦИ

2
(1,2%)

12
(0,9%)

-

-

1

1

-

2

-

-

-

АЛБАНЦИ

7
(4,4%)

19
(1,4%)

-

-

4

2

1

7

-

-

-

161

1.317
+6

20

18

70

37

145

2

1

13

УКУПНО

Дожив.

1
Дожив.

-

8.1.1. Процесуирање за геноцид
За геноцид и учешће у извршењу геноцида Тужилаштво МКСЈ није никада
оптужило ниједно лице несрпске националности. Оптужено је 23 лица српске
националности за геноцид и учешће у извршењу геноцида. Примјера ради, оптужнице
су подигнуте против: Радислава Крстића, Вујадина Поповића и др. официра и чланова
Главног штаба Војске Републике Српске у предмету „Сребрeница”, затим против
Радослава Брђанина, бившег предсједника Аутономне регије Крајина и генерала
Момира Талића у предмету „Босанска Крајина“, у којој се према наводима оптужнице
"геноцид нарочито истакао у општинама Босански Нови, Кључ, Котор Варош,
Приједор и Сански Мост”, затим против бившег предсједника и потпредсједника
Кризног штаба општине Приједор, Миломира Стакића и Милана Ковачевића у
предмету „Приједор“, затим против Горана Јелисића, бившег припадника локалне
полиције у Брчком у предмету „Брчко“, бившег члана проширеног Предсједништва
Републике Српске Биљане Плавшић и бившег предсједника Народне Скупштине
Републике Српске Момчила Крајишника, у којој се према чињеничним наводима
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оптужнице „геноцид најекстремније манифестовао у општинама Босански Нови,
Кључ, Брчко, Котор Варош, Приједор и Сански Мост“ и др.
Када је ријеч о овом најтежем дјелу против човјечности и хумантарног права,
свакако треба навести и бившег предсједника Републике Србије Слободана
Милошевића, који је од стране Трибунала такође био оптужен за геноцид у неколико
општина Босне и Херцеговине (Бијељина, Босански Нови, Брчко, Кључ, Котор Варош,
Приједор, Сански Мост и Сребреница). Такође, за геноцид су оптужени и бивши
предсједник Републике Српске Радован Караџић и генерал Ратко Младић.
Суд је до сада изрекао шест правоснажних пресуда и то: Радовану Караџићу,
Здравку Толимиру, Љубиши Беари и Вујадину Поповићу за геноцид, те Драги Николићу
и Радиславу Крстићу за помагање и подржавање геноцида.
Пресудом Претресног вијећа за злочин геноцида у Сребреници на доживотну
казну затвора неправоснажно је осуђен генерал Ратко Младић те је у току жалбени
поступак.
8.1.2. Однос МКСЈ према почињеним ратним злочинима над Србима
За злочине почињене на простору Босне и Херцеговине Тужилаштво МКСЈ је
оптужило 90 Срба. Многи од њих осуђени су за најтежа кривична дјела кршења
хуманитарног и ратног права, од којих је најтеже геноцид и злочин против човјечности.
Осуђивани су носиоци политичких, јавних и војних функција свих рангова од најнижих
до највиших и то, како за индивидуалну, тако и за командну одговорност, те су им се на
терет стављале квалификације учешћа у удруженим злочиначким подухватима над
Бошњацима и Хрватима. На другој страни, МКСЈ је оптужио само девет Бошњака и 28
Хрвата.
Када је ријеч о Бошњацима и њиховим злочинима над српским становништвом у
Босни и Херцеговини, МКСЈ је подигао оптужнице у само три случаја:
- Предмет против Расима Делића по основу кривичне одговорности надређеног
Одреду „Ел Муџахид“ у саставу Трећег корпуса тзв. Армије РБиХ (три године затвора);
- Предмет против управника и стражара логора „Челебићи“ у општини Коњиц
(три лица осуђена, од којих један Хрват и, а једно ослобођено);
- Предмет против Насера Орића по основу кривичне одговорности за злочине у
неколико села општина Сребреница и Братунац (ослобођен).
Ако се из овога изузме суђење бившим генералима тзв. Армије РБиХ и високим
официрима Другог и Трећег корпуса ове армије, којима се судило због злочина над
Хрватима у Средњој Босни (Какањ, Зеница и Травник), а само мањим дијелом због
злочина над Србима, сви остали предмети пред МКСЈ у којима су оптужени били
Бошњаци или Хрвати односили су се само на сукобе између тзв. Армије РБиХ и ХВО-а, у
којима су жртве били Бошњаци, односно Хрвати.
Из свега наведеног, слиједи да је однос МКСЈ према српским жртвама у најмању
руку неравноправан те посматрајући по националној структури осуђених лица видимо
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да је Србима изречено шест доживотних казни и 758 година затвора, Хрватима 277
година затвора и Бошњацима 41,5 година затвора.
Од укупног броја окончаних поступака само девет лица је било оптужено за
злочине почињене над српским народом (од којих три за злочине почињене над
Хрватима и Србима заједно), док су се остали поступци односили на предмете у којима
су жртве била лица хрватске и бошњачке националности. С тим у вези, посебно треба
нагласити да је од укупно 318,5 година затвора досуђених Хрватима и Бошњацима
само 50,5 година казне затвора изречено за злочине над Србима, што чини 4,7% од
укупно изречених казни затвора (не рачунајући и доживотне казне затвора).
Овакав однос МКСЈ према српским жртвама видљив је и из табела 9 и 10:
Табела 9. Подигнуте оптужнице МКСЈ према националној структури жртава
Подигнуте оптужнице за кривична дјела против
Бошњака Хрвата и
Бошњака
Хрвата
и Хрвата
Срба

Извршиоци
кривичних
дјела

Срба

Срби

-

29

0

61

-

90

Бошњаци

5

-

1

-

3

9

Хрвати

1

27

-

-

-

28

Укупно

6

56

1

61

3

127

Укупно

Табела 10. Изречене правоснажне казне МКСЈ према националној структури жртава
Изречене правоснажне казне за злочине против
Бошњака и
Хрвата и
Бошњака
Хрвата
Укупно
Хрвата
Срба
351 год. и 4
407 год. и 2
758 год. и 6
доживотне
доживотне
доживотних

Извршиоци
кривичних
дјела

Срба

Срби

-

Бошњаци

36 год.

-

0

-

5,5 год.

41,5 год.

Хрвати

9 год.

268 год.

-

-

-

277 год.

Укупно

45 год.

619 год. и 4
доживотне

0

407 год. и 2
доживотне

5,5 год.

1076,5 год и 6
доживотних

8.1.3. Рад МКСЈ/ММКС у извјештајном периоду
У току извјештајног периода пред МКСЈ донесена је једна неправоснажна и једна
правоснажна пресуда. Неправоснажна пресуда донесена је у предмету Младић и то
22.11.2017. године, а правоснажна 29.11.2017. године у предмету Прлић и др.
Када је ријеч о предмету Младић, бивши командант Главног штаба Војске
Републике Српске Ратко Младић проглашен је кривим за геноцид, злочине против
човјечности и кршења закона или обичаја ратовања и изречена му је доживотна казна
затвора.
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У предмету Прлић и др. Жалбено вијеће МКСЈ је донијело правоснажну пресуду
којом је готово у цјелини потврђена првостепена пресуда којом је шест високих
политичких и војних функционера босанских Хрвата осуђено за злочине против
човјечности, кршење закона или обичаја ратовања и тешке повреде Женевских
конвенција над Бошњацима и потврђена им је казна у укупном износу од 111 година
затвора.
Закључно са 31.12.2017. године, МКСЈ је званично престао са радом, а преостали
предмети биће окончани пред ММКС.
Када је ријеч о предметима пред ММКС, Жалбено вијеће ММКС је 11.04.2018.
године изрекло правоснажну пресуду против Војислава Шешеља којом је дјеломично
укинута првостепена ослобађајућа пресуда, те је оптужени оглашен кривим за злочине
против човјечности над Хрватима у Војводини и изречена му је казна од 10 година
затвора. Правоснажном пресудом потврђен је дио ослобађајуће пресуде за наводне
злочине на подручју Босне и Херцеговине и Хрватске.
Такође, у предмету против Радована Караџића Жалбено вијеће ММКС је
20.03.2019. године изрекло пресуду којом је бивши предсједник Републике Српске
проглашен кривим за геноцид, злочине против човјечности и кршења закона или
обичаја ратовања и изречена му је доживотна казна затвора.
Тренутно је у току један предмет у жалбеном поступку и то предмет Младић, те
један предмет који се налази у претресном поступку и то предмет Станишић и
Симатовић, јер је пресудом Жалбеног вијећа МКСЈ у овом предмету из децембра 2015.
године поништена ослобађајућа пресуда Претресног вијећа и наложено поновљено
суђење по свим тачкама оптужнице пред ММКС.
Закључно са августом 2019. године на одслужењу казне налази се 20 лица, од чега
17 лица српске и три хрватске националности. Лица српске националности казне
издржавају у сљедећим државама:
- Њемачка - четири лица и то: Поповић Вујадин и Галић Станислав (доживотне
казне), Кунарац Драгољуб (казна од 28 година) и Ђорђевић Властимир (казна од 18
година);
- Пољска - четири лица: Крстић Радислав (казна од 35 година), Лукић Сретен
(казна од 20 година), Станишић Мићо (казна од 22 године) и Жупљанин Стојан (казна
од 22 године);
- Естонија - три лица: Лукић Милан (доживотна казна), Мартић Милан (казна од
35 година), Милошевић Драгомир (казна од 29 година);
- Финска - два лица: Милетић Радивоје (казна од 18 година) и Павковић Небојша
(казна од 22 године);
- Данска - једно лице: Брђанин Радослав (казна од 30 година);
- Италија - једно лице: Јелисић Горан (казна од 40 година);
- Норвешка - једно лице: Лукић Средоје (казна од 27 година) и
- Француска - једно лице: Стакић Миломир (казна од 40 година).
Као што је већ речено казну издржавају три лица хрватске националности и то
Мирослав Брало који издржава казну у Шведској (казна од 20 година), Прлић Јадранко
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у Великој Британији (казна од 25 година) и Бруно Стојић у Аустрији (казна од 20
година).
У притворској јединици се, закључно са августом 2019. године, налазила два
правоснажно осуђена лица која чекају на упућивање у земљу у коју ће издржавати
казну и то једно лице српске националности (Радован Караџић) те једно лице хрватске
националности (Миливој Петковић).
У притвору у Схевенингену су се налазила и три лица против којих се још води
процес пред ММКС (Ратко Младић, Јовица Станишић и Франко Симатовић).
8.2. Поступање по захтјевима МКСЈ/ММКС
Прије свега, неопходно је истаћи да се у ранијем периоду највећи број захтјева,
од стране МКСЈ, односио на предмете који су се налазили у фази истраге или у поступку
пред Претресним вијећем МКСЈ.
С обзиром на то да је, како је већ претходно поменуто, у првостепеном поступку
остао тек предмет који се води пред ММКС у поновљеном суђењу против Станишића и
Симатовића, а имајући у виду да нема нових оптужница, нити предмета који се налазе
у претпретресној фази поступка, драстично је смањен и број захтјева од стране
МКСЈ/ММКС према институцијама Републике Српске.
Током извјештајног периода Центру и МУП-у РС је достављено 15 писаних захтјева
на поступање и то према правилу 39 Правилника о поступку и доказима МКСЈ, односно
правилу 36 Правилника о поступку и доказима ММКС, а који су се односили на
провјере адреса пребивалишта и контакт телефона лица са којима су истражиоци МКСЈ
у ранијем периоду обавили разговоре.
МУП РС у новембру 2018. године запримио је захтјев браниоца генерала Ратка
Младића за одобрење кратког условног отпуста. Рјешавајући по захтјеву одбране
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању гаранције за привремени
боравак генерала Младића у Републици Српској. Такође, запримљен је и захтјев
браниоца Стојана Жупљанина за привремени боравак на слободи, а Влада Републике
Српске поступајући по овом захтјеву је донијела Одлуку о давању гаранција за
привремени боравак у Републици Српској. Међутим, у оба случаја привремени боравак
овим лицима није одобрен.
У извјештајном периоду није било обавезујућих налога судског вијећа за
свједочење (subpoena ad testificandum), а у вези са поступцима који се воде пред
МКСЈ/ММКС.
Све обавезе и налози које су институцијама Републике Српске достављене од
стране МКСЈ/ММКС извршени су у роковима предвиђеним прописима који уређују
сарадњу институција Републике Српске са МКСЈ/ММКС.
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8.3. Сарадња са адвокатским тимовима одбране лица оптужених пред
МКСЈ/ММКС
У складу са чланом 6. Закона о сарадњи Републике Српске са Међународним
кривичним судом у Хагу са свим захтјевима одбране оптужених лица за прикупљање
доказа поступа се на идентичан начин као и са захтјевима МКСЈ/ММКС, а у складу са
Правилником о поступку и доказима МКСЈ/ММКС.
Када је у питању Центар, сарадња је посебно интензивна са тимовима одбране у
предметима против Ратка Младића и Радована Караџића. По захтјевима ових тимова
одбране достављена је документација, експертизе, студије и други доказни материјали
који су коришћени и улагани у судске списе, а чије је доказна вриједност углавном
верификована од стране суда. Посебно се то односи на сарадњу са тимом одбране
генерала Младића којем је пружена помоћ у обезбјеђивању потребних података за
актуелни процес и то конкретно ради уступања архивске грађе и документације
неопходне у циљу припреме одбране у складу са начелима и процедурама
МКСЈ/ММКС, а све у складу са захтјевима за обезбјеђење потребне подршке
свједоцима одбране.
Цијенећи наведено, може се констатовати да је највећа практична
операционализација истраживања која Центар проводи конкретно и практично
афирмисана кроз ова два предмета. У циљу што ефикасније сарадње, Центар је одржао
десетине радних састанака са адвокатским тимовима одбране на подручју Републике
Српске, Србије и у Хагу.
Сарадња са тимовима одбране лица оптужених пред МКСЈ/ММКС наставиће се и
у наредном периоду, а у домену надлежности Центра по питању сарадње са
МКСЈ/ММКС и у складу са новопристиглим захтјевима.
8.4. Статус Архива МКСЈ
МКСЈ је званично престао са радом 31.12.2017. године. Као једно од највећих
отворених питања након престанка рада ове институције намеће се рјешавање статуса
архива и архивске грађе које је МКСЈ прикупио у свом раду.
МКСЈ је и раније обављао консултације са представницима земаља у региону око
насљеђа овог суда, које би требало бити уступљено насљедницима када суд престане
са радом.
С тим циљем се од половине 2016. године организује низ јавних скупова у вези с
насљеђем МКСЈ, што се наставило и током 2017. године. С тим у вези, једна од
најважнијих конференција о насљеђу МКСЈ одржана је у Сарајеву 22-24.06.2017.
године, али на ову конференцију нису позвани представници званичних институција
Републике Српске.
Насљеђе МКСЈ у ширем контексту замишљено је као „оно што ће МКСЈ предати
насљедницима и другима након гашења суда“, а састоји се, између осталог, од:
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- закључака МКСЈ садржаних у његовим пресудама;
- доприноса развоју међународног права;
- списа и архива МКСЈ и
- његовог доприноса владавини права у бившој Југославији и напретку
међународне правде.
Према процјенама које долазе из МКСЈ, у његовим архивама налази се између 15
и 20 милиона страница архивске грађе, као и око 13 хиљада артефаката (метака,
оружја, дијелова одјеће и др.).
Влада Републике Српске је ову проблематику први пут разматрала на сједници
одржаној 26.07.2007. године и донијела сљедећи закључак:
„Влада Републике Српске упознала се са Информацијом Републичког
секретаријата за односе са МКСЈ у Хагу и истраживање ратних злочина о потреби
активног укључивања ове институције у процедуру добровољно уступљене, као и
одузете архивско-доказне и материјалне грађе институција Републике Српске,
коришћене у поступцима пред Међународним трибуналом у Хагу. Влада је мишљења
да се у овом случају ради о архивско-документационој грађи, која је власништво
институција Републике Српске и да се она треба искључиво њима и вратити.“
Такође, Народна скупштина Републике Српске је на сједници одржаној
27.06.2013. године усвојила Декларацију о узроцима, карактеру и посљедицама
трагичног оружаног сукоба у Босни и Херцеговини од 1992. до 1995. године („Службени
гласник Републике Српске“, број 92/13) у којој се, између осталог, у тачки 10. прецизира
став Народне скупштине Републике Српске о овом питању:
„Народна скупштина Републике Српске захтијева враћање Републици Српској
документације која је однесена и предата Међународном кривичном суду за бившу
Југославију, а у вези са предметима који су против грађана Републике Српске вођени
и правоснажно окончани пред овим и судовима у Босни и Херцеговини.“
Истовремено, поједине институције у Федерацији Босне и Херцеговине и даље
захтијевају да се комплетна архива МКСЈ, по престанку његовог рада, архивира у
Сарајеву.
Поступајући у складу са закључцима Владе Републике Српске и ставом Народне
скупштине Републике Српске о овом питању, а након што је Центар добио информације
о могућем уступању архивске грађе МКСЈ одређеним субјектима у Босни и
Херцеговини, Центар је у току 2016. године започео одређене активности како би ова
грађа из Републике Српске била враћена њеним институцијама. Те активности су
подразумијевале упућивање неколико дописа и одржавање састанака са
руководиоцима МКСЈ/ММКС, официром за везу са МКСЈ из реда српског народа, те
представницима Канцеларије програма Outreach у Сарајеву.
Центар је 11.01.2017. године путем Министарства правде Републике Српске
упутио на усвајање Влади Републике Српске Информацију о успостављању
информационих центара од стране МКСЈ у којој су наведене дотадашње активности
Центра. На основу тога, Влада Републике Српске је 26.01.2017. године донијела
Закључак да један од информационих центара МКСЈ треба успоставити у оквиру Центра
и задужила Министарство правде и Центар да са представницима МКСЈ и ММКС
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предузму активности у циљу закључивања Споразума о успостављању Информационог
центра.
У циљу реализације овог закључка, Центар је 13.02.2017. године упутио допис
официру за везу са МКСЈ из реда српског народа у којем је упознат са Закључком Владе
Републике Српске, те је затражено да он организује састанак са релевантним
представницима МКСЈ и ММКС, а два дана након тога Центар је упутио и директан
захтјев за одржавање састанка предсједницима МКСЈ и ММКС, те секретару МКСЈ. С
обзиром на то да није било одговора на ове захтјеве, 27.03.2017. године упућена је
ургенција официру за везу са МКСЈ из реда српског народа, односно 19.04.2017. године
предсједницима МКСЈ и ММКС, те секретару МКСЈ. На крају, 03.07.2017. године Центар
је поново упутио допис предсједнику МКСЈ Кармелу Агијусу у којем га је још једном
позвао на одржавање састанка и консултација о могућностима успостављања
Информационог центра у Бањој Луци.
С обзиром на то да из МКСЈ никада није стигао ни један одговор на ове дописе,
Центар је 24.08.2017. године предложио Влади Републике Српске да се из постојећих
капацитета Центра, а уз подршку Министарства правде и Владе и уз сарадњу града
Бања Лука, успостави информациони центар са релевантном документацијом и базама
података, а што би било доступно научној и другој заинтересованој јавности како за
истраживања тако и за упознавања са релевантним чињеницама о дешавањима у
протеклом рату. Влада Републике Српске је овај приједлог прихватила, те је својим
закључком од 07.09.2017. године задужила Министарство правде и Центар да на
подручју града Бања Лука успоставе информациони центар.
У циљу реализације овог закључка Центар је успоставио контакт са руководством
Градске управе града Бања Лука, прије свега у циљу обезбјеђења адекватног простора
будућег информационог центра.
Током 2018. године Центар је наставио проводити активности на рјешавању овог
питања. Најприје је 13.03.2018. године упућен допис предсједнику ММКС Теодору
Мерону у којем су поново изнијете намјере Центра око оснивања информационог
центра, те је наглашено да на раније дописе Центар није добио одговор. Коначно,
Теодор Мерон је послао одговор 29.03.2018. године у којем је навео да је интерес
Центра за оснивање информационог центра охрабрујући, те је изразио спремност да
ММКС помогне у смислу омогућавања приступа дигиталним копијама јавних
докумената која се налазе у Архиву ММКС.
Након бројних молби за одржавањем састанка са представницима ММКС,
представници Центра су 23.05.2018. године у Источном Сарајеву одржали састанак са
шефом Кабинета и главним правним савјетником предсједника ММКС госпођом
Габријелом Мекинтајер на којем је разговарано о могућностима да ММКС помогне и
подржи оснивање информационог центра у Бањој Луци. Након овог састанка,
предсједник ММКС Теодор Мерон је послао Центру писмо у којем је наведено да је он
задужио регистрара ММКС да припреми нацрт Меморандума о разумијевању између
ММКС и Центра, а којим би биле регулисане међусобне обавезе око оснивања будућег
информационог центра у Бањој Луци. Центар је 07.11.2018. године упутио још један
допис предсједнику ММКС Теодору Мерону у којем је тражена информација у којој
фази се налази израда поменутог меморандума, односно када ће се моћи реализовати
договорене активности.
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Упркос напорима Центра да успостави сарадњу са ММКС, иако је прошло више од
годину дана од састанка са представницима ММКС, Центар ни до данас није добио
никакав одговор, односно документа са суђења која немају ознаку тајности.
Имајући у виду да је архива МКСЈ/ММКС веома важна за Републику Српску те да
је став да сви документи који припадају Републици Српској буду враћени, институције
Републике Српске и даље ће поступати у складу са Закључком Владе Републике Српске.
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9. ДРЖАВНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАД НА ПРЕДМЕТИМА РАТНИХ
ЗЛОЧИНА
Министарство правде Босне и Херцеговине је у септембру 2007. године
формирало Радну групу за израду Државне стратегије за рад на предметима ратних
злочина и рјешавање питања везаних за ратне злочине. Након тога, Савјет министара
БиХ је на 71. сједници, одржаној 29.12.2008. године, усвојио Државну стратегију за рад
на предметима ратних злочина (у даљем тексту: Стратегија).
Циљ Стратегије био је да се на свеобухватан начин ријеше питања кршења
међународног хуманитарног права у рату у Босни и Херцеговини, те да се оконча
велики број неријешених предмета ратних злочина. Стратегијом је било предвиђено
рјешавање најсложенијих и најприоритетнијих предмета ратних злочина у року од
седам година (до краја децембра 2015. године), а осталих предмета ратних злочина у
року од 15 година (до краја децембра 2023. године), те одговарајућа расподјела
предмета између правосуђа на нивоу Босне и Херцеговини, ентитета и Брчко дистрикта
БиХ, у циљу што ефикаснијег процесуирања предмета ратних злочина у постављеним
роковима.
С циљем праћења и вршења надзора над провођењем Стратегије и реализације
постављених циљева Савјет министара БиХ је 2009. године је донио одлуку о
формирању Надзорног тијела за праћење провођења Државне стратегије за рад на
предметима ратних злочина (у даљем тексту: Надзорно тијело). Надзорно тијело је од
оснивања одржало преко 70 састанака и усвојило око 300 закључака у вези различитих
аспеката имплементације Стратегије и доставило их релевантним институцијама.
Међутим, како надлежне институције у великом броју случајева нису реализовале
закључке Надзорног тијела, јавила се потреба за унапријеђењем механизама надзора и
контроле над провођењем Стратегије. С обзиром на то да сви циљеви предвиђени
Стратегијом нису остварени у зацртаним роковима, те имајући у виду број предмета
ратних злочина у раду у тужилаштвима у Босни и Херцеговини, јавила се потреба за
измјенама и допунама Стратегије (ревидираном Стратегијом).
Сходно наведеном, Савјет министара БиХ је на 98. сједници, одржаној 12.04.2017.
године, донио Одлуку о формирању Радне групе за израду измјена и допуна Државне
стратегије за рад на предметима ратних злочина (у даљем тексту: Радна група). Радној
групи наметнута је обавеза да изради и Савјету министара БиХ достави Приједлог
измјена и допуна Стратегије до краја маја 2017. године. У Радну групу именовани су
представници: Министарства правде БиХ, Министарства безбједности БиХ, ВСТС-а БиХ,
Надзорног тијела, Федералног министарства правде, Министарства правде Републике
Српске и Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ. Чланом 3. наведене одлуке
предвиђено је да стручну помоћ Радној групи пружају представници Суда БиХ,
Тужилаштва БиХ, удружења судија Федерације БиХ и Републике Српске, као и
удружења тужилаца Федерације БиХ и Републике Српске.
За представника испред Републике Српске, односно Министарства правде
Републике Српске, именован је директор Центра.
Имајући у виду да приједлог ревидиране Стратегије није предложен у
предвиђеном року, Савјет министара БиХ је на 118. сједници, одржаној 19.10.2017.
године, донио Одлуку о измјени Одлуке о формирању Радне групе за израду измјена и
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допуна Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина, којом се продужава
рок за израду измјена и допуна Стратегије за додатних 60 дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику БиХ“ (ова одлука је објављена у „Службеном гласнику БиХ“, број
83/17 од 17.11.2017. године).
Радна група је одржала укупно 11 радних састанака, те је једногласно прихватила
текст ревидиране Стратегије који је након тога упућен у даљу процедуру. Представник
Републике Српске је током рада Радне групе изнио одређени број приједлога који би
ишли у правцу побољшања рада на процесуирању ратних злочина, од којих је већи
број и уврштен у текст ревидиране Стратегије.
Ревидираном Стратегијом постављени су сљедећи циљеви и резултати који се
очекују:
1. Процесуирати најсложеније и најприоритетније предмете ратних злочина пред
Судом БиХ и Тужилаштвом БиХ, а остале предмете пред правосудним органима
ентитета и Брчко дистрикта БиХ, све до краја 2023. године;
2. Редовно ажурирање евиденција о свим предметима ратних злочина који се
налазе пред правосуђем на нивоу БиХ;
3. Осигурати ефикасно управљање предметима ратних злочина, односно њихово
распоређивање између правосуђа на нивоу Босне и Херцеговине и правосуђа ентитета
и Брчко дистрикта БиХ, које ће омогућити процесуирање у задатом временском
периоду;
4. Приоритетно процесуирати најодговорније починиоце пред Судом БиХ уз
помоћ усаглашених критеријума за селекцију и приоритизацију предмета;
5. Наставити са уједначавањем судске праксе у предметима ратних злочина како
би се осигурала правна сигурност и једнакост грађана пред законом;
6. Додатно ојачати капацитете правосуђа и полиције у читавој Босни и
Херцеговини за рад на предметима ратних злочина;
7. Побољшати остварену сарадњу са земљама у региону по питању предмета
ратних злочина у циљу напретка у цијелом региону;
8. Наставити обезбјеђивати и унапређивати заштиту, подршку и исти третман
свих жртава и свједока у поступцима пред свим судовима у Босни и Херцеговини;
9. Ојачати успостављени систем контроле и надзора над провођењем мјера из
измјена и допуна Стратегије.
Дакле, као најзначајнији циљеви које предвиђа ревидирана Стратегија могу се
сматрати:
- процесуирање најсложенијих предмета ратних злочина пред Судом БиХ до краја
2023. године, док би се сви други предмети процесуирали пред ентитетским и
правосуђем Брчко дистрикта БиХ у истом року, уз напомену да су дефинисани нови
критерији за оцјену сложености предмета који би требали гарантовати да ће у раду
Тужилаштва БиХ остати око 300 најсложенијих предмета;
- процесуирање свих предмета који остану у раду Тужилаштва БиХ ће се вршити
по утврђеној листи приоритета и то према плановима рјешавања предмета по
годинама за Тужилаштво БиХ који ће се редовно ажурирати, уз напомену да ће
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предмети против лица која су обављала високе политичке, војне или полицијске
позиције имати приоритет у процесуирању у односу на друге предмете који остану у
Тужилаштву БиХ;
- додатно јачање улоге Надзорног тијела у праћењу провођења ревидиране
Стратегије на начин да се предвиђа успостављање цјеловитог механизма извјештавања
Надзорног тијела од стране надлежних субјеката по питању реализације мјера за које
су задужени, те су ови субјекти обавезни редовно и периодично обавјештавати
Надзорно тијело о предузетим активностима и степену реализације појединих циљева
и мјера, као и закључака, упутстава и препорука Надзорног тијела и
- утврђивање система одговорности за неспровођење стратешких циљева и
стратешких мјера, а једна од мјера којом ће се осигурати одговорност надлежних
субјеката јесте доношење обавезујућег упутства за тужиоце који раде на предметима
ратних злочина којим ће се предвидјети обавеза провођења измјена и допуна
Стратегије (ревидиране Стратегије) те закључака, упутстава и препорука Надзорног
тијела. Такође, предвиђено је да ВСТС БиХ усвоји смјернице главним тужиоцима
Тужилаштва БиХ, Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ, Федералног тужилаштва и
Републичког јавног тужилаштва РС о доношењу овог упутства за тужиоце који раде на
предметима ратних злочина којим ће се предвидјети обавеза провођења мјера и
рокова из Стратегије као и одлука Надзорног тијела.
Из свега наведеног произилази да ревидирана Стратегија представља добру
полазну основу како би се успјешно окончали предмети ратних злочина у реалном
временском року уколико, прије свега носиоци правосудних функција на нивоу Босне и
Херцеговине, практично спроведу рјешења предвиђена ревидираном Стратегијом.
Треба нагласити да је приједлог ревидиране Стратегије разматран и на сједници
Тима за координацију активности истраживања ратних злочина и тражења несталих
лица која је одржана 07.02.2018. године, те да су позитивно мишљење на текст
ревидиране Стратегије дали и представници удружења од јавног интереса која су
проистекла из Одбрамбено-отаџбинског рата (Борачка организација Републике Српске,
Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила
Републике Српске, Савез логораша Републике Српске, Савез организација и удружења
ратних војних инвалида Републике Српске и Удружење жена жртава рата Републике
Српске).
Такође, Влада Републике Српске је у марту 2018. године разматрала Информацију
о ревидираној Стратегији те је дато позитивно мишљење на предложени текст, уз
напомену да реализација Стратегије зависи искључиво од носилаца правосудних
функција на нивоу Босне и Херцеговине.
Међутим, Савјет министара БиХ још није разматрао овај документ, јер је неколико
пута повлачен са дневног реда, уз обрaзложење да је потребна његова дорада.
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10. СЛОЖЕНИ ПРЕДМЕТИ РАТНИХ ЗЛОЧИНА НАД СРБИМА КОЈИ
НИСУ ПРОЦЕСУИРАНИ
Посебно се истичу предмети кривичних дјела ратног злочина почињених над
Србима који се могу квалификовати као сложени и приоритетни, а чије процесуирање у
задатим роковима, извјесно је, у највећем броју случајева неће бити окончано, те је
упитно да ли ће починиоци ових кривичних дјела икада бити процесуирани. Као неки
од најочитијих примјера могу се навести:
- Масовни злочини над грађанима српске националности у Сарајеву
Одмах на почетку сукоба у Босни и Херцеговини у априлу и мају 1992. године
почела су масовна хапшења, мучења и убиства припадника српског народа у Сарајеву
што је трајало све до завршетка ратних дејстава.
Према званичним информацијама МУП-а РС, у десет сарајевских општина, које су
током рата биле под контролом тзв. Армије РБиХ, евидентирано је 3.299 жртава српске
националности, док СИПА располаже подацима о најмање 2.700 жртава.
Упркос томе, Тужилаштво БиХ у потпуности игнорише ове чињенице и не
предузима никакве кораке у циљу истраге ових злочина.
Осим тога, велики број тијела жртава ратног злочина је сакривен, а затим и
премјештан са примарних локација у секундарне гробнице.
- „Добровољачка улица“
Бошњачке снаге су 02. и 03.05.1992. године извршили масакр у Добровољачкој
улици над конвојем ЈНА који се мирно повлачио из Сарајева. Током 2005. године
Центар јавне безбједности Источно Сарајево поднио је кривичну пријаву против 15
лица осумњичених за ову засједу.
У новембру 2007. године Тужилаштво БиХ је коначно издало наредбу за
спровођење истраге, међутим није настављен рад на овим оптужницама, иако извори
унутар Тужилаштва БиХ указују да су истражиоци пронашли додатне доказе о
почињеним ратним злочинима.
У јануару 2012. године, Џуд Романо, страни тужилац који је именован одлуком
високог представника, одлучио је да обустави ову истрагу. Иако су породице жртава и
МУП РС благовремено поднијели приговоре на ову одлуку, Тужилаштво БиХ није
донијело своју одлуку по питању приговора. Иако према Закону о кривичном поступку
БиХ није дефинисан рок за рјешавање по приговору, у овом случају је прекршено
правно начело поступања у разумном року.
Због оваквог поступања Тужилаштва БиХ породице жртава поднијеле су
апелацију Уставном суду БиХ, те је Уставни суд БиХ 17.01.2018. године донио одлуку
којом је утврђена повреда права на забрану подвргавања нехуманом поступку, те је
наложено Тужилаштву БиХ да без даљњих одгађања предузме мјере с циљем
одлучивања о притужбама породица против наредбе о обустави истраге из 2012.
године, те да у року од три мјесеца обавијесте Уставни суд БиХ о предузетим мјерама.
Ипак, Тужилаштво БиХ није испоштовало ни одлуку Уставног суда БиХ, због чега је
поднесена и кривична пријава против вршиоца дужности главног тужиоца.
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Коначно, 20.11.2018. године Тужилаштво БиХ је донијело одлуку којом се ван
снаге ставља ранија наредба о обустави истраге, те се наређује поновно отварање
истраге против пет лица.
Тренутно је предмет у фази истраге, а Центар је поступајућем тужиоцу уступио
обимну документацију у овом предмету.
- „Тузланска колона“
Иако је тужилац МКСЈ оцијенио да пет осумњичених у предмету „Тузланска
колона“ може носити ознаку „А“ (што значи да према међународним стандардима има
довољно доказа за постојање основане сумње за кршење хуманитарног права), те је уз
то и Центар јавне безбједности Бијељина поднио Тужилаштву БиХ 2005. године нови
допуњени извјештај, Тужилаштво БиХ је тек 2009. године подигло оптужницу.
Међутим, ова оптужница се односила само на изоловано кривично дјело које је
починио један припадник полиције, против једног лица. Суд БиХ је моментално
уступио предмет Кантоналном суду у Тузли који је ослободио оптуженог. У мају 2009.
године Тужилаштво БиХ је обуставило истрагу против ратног градоначелника Тузле и
других осумњичених за овај масакр. И у овом случају приговор није ријешен, чиме је
прекршено начело поступања у разумном року.
- Случај „Јошаница“
Муслиманске снаге су 19.12.1992. године у мјесту Јошаница, општина Фоча,
извршиле злочин у којем је на најбруталнији начин побијено 56 лица српске
националности, махом цивила. Међу побијенима било је дјеце и старих лица, што, као
и чињеница да је злочин извршен на велики православни празник и славу Никољдан,
посебно свједочи о свирепости злочина.
За наведени злочин до сада нико није одговарао.
О непроцесуирању ратних злочина над Србима илустративно говори и податак о
броју поднесених кривичних пријава и извјештаја од стране МУП-а РС, када се има у
виду број предмета који су пред правосудним институцијама процесуирани за злочине
почињене над Србима.
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Преглед поднесених кривичних пријава и извјештаја приказан је у табели 11.
Табела 11. Преглед поднесених кривичних пријава – извјештаја и допуна ранијих
кривичних пријава и извјештаја о поступању по наредбама и захтјевима
тужилаштава у вези кривичних дјела ратног злочина извршених од 1992. до 1995.
године у вријеме трагичних сукоба у Босни и Херцеговини
ПЕРИОД ПОДНОШЕЊА
КРИВИЧНИХ ПРИЈАВА –
ИЗВЈЕШТАЈА ИЛИ ДОПУНА

БРОЈ ПРИЈАВА –
ИЗВЈЕШТАЈА ИЛИ ДОПУНА

БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ
ЛИЦА

БРОЈ
ЖРТАВА

561

4.903

10.000

552+2.127

2.856

13.964

2005. година

45

1.177

4.604

2006. године
2007. године
2008. године
2009. године
2010. године
2011. године
2012. године
2013. године
2014. године
2015. године
2016. године
2017. године
2018. године
01.01 -31.07.2019. године
УКУПНО

56
43
64
156
28 + 182
23 + 156
30 + 242
23 + 201
24 + 259
20+227
18+289
14+427
8+144
5+110
1.11822 + 2.23823 = 3.356

451
170
86
508
91
41
103
61
64
33
45
18
8
10
7.769

5.809
870
322
736
341
49
211
281
177
148
196
176
44
44
24.008

од 1992. године до краја
2004. године, односно до
формирања Тима
Од формирања Тима 2005.
године до августа 2019.
године

22
23

Кривичне пријаве или Извјештаји.
Извјештаји о поступању по наредбама и захтјевима тужилаштва.
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11. МОГУЋНОСТ ПРУЖАЊА ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ЛИЦА ЗА
КОЈЕ СЕ ПРОВОДЕ ПРАВОСУДНИ ПРОЦЕСИ ЗА РАТНЕ
ЗЛОЧИНЕ
Законски основ за доношење одлука којима се пружа помоћ породицама лица за
које се проводе правосудни процеси за ратне злочине пред МКСЈ, односно ММКС је
прописан чланом 22. Закона о сарадњи институција Републике Српске са
Међународним кривичним судом у Хагу („Службени гласник Републике Српске“, број
52/01) који гласи: „Влада Републике Српске, посебним прописом ће регулисати
материјално обезбјеђење лица из Републике Српске, која се налазе у притвору по
одлуци Трибунала или органа Републике Српске у складу са овим законом, као и
члановима њихових породица“.
Влада Републике Српске је на 133. сједници одржаној 13.07.2017. године
донијела Одлуку о једнократном материјалном обезбјеђењу лица из Републике Српске
која се налазе у притвору при Међународном кривичном суду за ратне злочине у Хагу
за 2017. годину, којом је овим лицима утврђена једнократна новчана помоћ у укупном
износу од 20.000 КМ, односно 10.000 КМ по лицу које се налази у притвору.
Поступајући по Одлуци Владе, Центар је донио Правилник о додјели појединачне
финансијске помоћи лицима која се налазе у притвору при МКСЈ за 2017. годину и
појединачне правне акте у циљу реализације Одлуке Владе у предвиђеном периоду те
је ова одлука у потпуности реализована.
Када је ријеч о 2018. години, Влада Републике Српске је на 171. сједници,
одржаној 05.04.2018. године, донијела Одлуку о једнократном материјалном
обезбјеђењу лица из Републике Српске која се налазе у притвору при Међународном
кривичном суду за ратне злочине у Хагу за 2018. годину („Службени гласник Републике
Српске“, број 33/18) којом се регулише начин и поступак пружања једнократног
материјалног обезбјеђења. Овом одлуком лицима која се налазе у притвору МКСЈ,
односно ММКС утврђена је једнократна новчана помоћ у укупном износу од 20.000 КМ,
односно по 10.000 КМ за свако лице које се налази у притвору. Поступајући по Одлуци
Владе, Центар је донио Правилник о додјели појединачне финансијске помоћи лицима
која се налазе у притвору при МКСЈ за 2018. годину и појединачне правне акте у циљу
реализације Одлуке Владе у предвиђеном периоду, те је ова Одлука у потпуности
реализована.
Ова активност је реализована и током 2019. године. Влада Републике Српске је,
на 13. сједници, одржаној 21.03.2019. године, донијела Одлуку о једнократном
материјалном обезбјеђењу лица из Републике Српске која се налазе у притворској
јединици при Међународном кривичном суду за ратне злочине у Хагу за 2019. годину.
Овом одлуком утврђена је помоћ у укупном износу од 20.000 КМ, односно по 5.000 КМ
за свако од лица која се налазе у притворској јединици. Поступајући по Одлуци Владе
вршилац дужности директора Центра донио је, уз сагласност министра правде,
Правилник о додјели појединачне финансијске помоћи лица из Републике Српске која
се налазе у притворској јединици при Међународном кривичном суду за ратне злочине
у Хагу за 2019. годину те појединачне правне акте како би поменута одлука Владе била
реализована. Као и претходних година, и ова одлука је у потпуности реализована у
предвиђеним роковима.
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12. ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА
Непосредно након завршетка рата на списку несталих Републике Српске налазило
се 5.280 несталих лица и то 2.515 војника, 2.735 цивила и 30 дјеце.
С обзиром на то да су многи случајеви нестанка пријављивани и неколико година
након завршетка рата број пријављених несталих лица у наредним годинама се
повећао.
Закључно са августом 2019. године, Центар је у бази података несталих лица
евидентирао укупно 5.528 несталих лица. До данас је идентификовано 3.874 несталих
лица, а још се тражи 1.654 лица и то 1.015 цивила (од чега деветоро дјеце и 316 жена),
626 војника и 13 припадника МУП-а РС. Неки од посмртних остатака још су похрањени
у спомен-костурницама као „Н.Н.“ (неидентификована) тијела и то у: Бањој Луци (303),
Источном Сарајеву (275) и Невесињу (61). Укупно, ради се о посмртним остацима 639
неидентификованих тијела.
У периоду од 1995. до 01.01.2008. године, ријешена је судбина 3.454 нестала лица
(1.602 војника и 1.852 цивила) са пописа Канцеларије/Комисије за нестала лица
Републике Српске (у просјеку 265 случајева годишње). За највећи дио пронађених и
идентификованих лица постоје комплетни форензички (судско-медицински и
криминалистичко технички) налази обрада тијела са фото документацијом и цртежом
лица мјеста гдје су тијела пронађена, било да се ради о масовној, заједничкој или
појединачној гробници.
Сви обдукциони налази везани за форензичку обраду тијела, записници о
идентификацији, фото документација лица мјеста и цртежи лица мјеста везани за
проналазак тијела постоје у архиви Центра, док је по један примјерак документације
након обављених ексхумација и форензичких обрада тијела достављен надлежном
суду, односно тужилаштву. Они служе као материјални докази о почињеним
злочинима, због чега је и важно да ова документација остане у Центру.
12.1. Проблеми у тражењу несталих лица
Институт за нестала лица Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Институт) почео је
са радом 01.01.2008. године. Институт је преузео надлежности бивше Kанцеларије за
нестала лица Републике Српске и тада долази до застоја у процесу тражења несталих
лица српске националности. Примјера ради, за првих пет мјесеци рада,
идентификовано је 600 Бошњака и осам Срба, а овакви поражавајући резултати у
процесу тражења несталих постали су пракса и наредних година.
Током 2008. године идентификовано је укупно 1.009 тијела, од чега 54 Срба,
током 2009. године идентификовано укупно 1.207 тијела, од чега само 29 Срба, у 2010.
години идентификовано је 859 лица, од чега само 51 Србин, док је 2011. године
идентификовано свега 52 Срба, који су се водили као нестали. У 2012. години
идентификовано је 63 несталих Срба (у Босни и Херцеговини 46, док су остали
идентификовани у Хрватској), док је 2013. године идентификовано 39 лице српске
националности у Босни и Херцеговини и Хрватској (у Босни и Херцеговини 27, док су
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остали идентификовани у Хрватској), а који се налазе у бази података несталих лица
Републике Српске.
До помака у процесу тражења несталих није дошло ни током посљедњих пет
година, те је у 2014. години идентификовано 18 лица, наредне 2015. године 31, затим
2016. године 23 лица, 2017. године 21 лице, а током 2018. године идентификовано је
11 лица српске националности. Број нађених Срба од стране Института још је и мањи
јер се у већини случајева ради о тијелима која су ексхумирана прије почетка рада
Института и тијелима која су ексхумирана на подручју Хрватске, а воде се у бази
података несталих лица Центра.
Од 2008. до августа 2019. године идентификовано је укупно 400 лица српске
националности, од чега 291 у Босни и Херцеговини, 100 у Хрватској и девет у Србији.
Треба напоменути да су за 1.329 нестала лица са списка несталих чланови
породица дали крв за ДНК анализу, чиме су створене све претпоставке за спајање и
добијање позитивних ДНК налаза. Међутим, Лабораторија за ДНК анализу
Међународне комисије за нестала лица (ICMP), извјестила је да се крвни и коштани
узорци не подударају, односно да тијела не могу бити идентификована, што је за
породице несталих неприхватљиво.
За 314 несталих лица још нема довољно крвних узорака, а чланови породица 27
несталих одбили су да дају крв.
Додатни проблем око крвних узорака и идентификација настао је и због тога што
је Међународна комисија за нестала лица (ICMP), у децембру 2017. године, своју
лабораторију премјестила у Хаг. Лабораторија је према саопштењу из Међународне
комисије за нестала лица (ICMP) постала функционална у марту 2018. године, а ово је
изазвало потпуни четворомјесечни застој у идентификацији несталих лица.
Премјештање је извршено супротно законима, процедурама и раније
постигнутим споразумима. За премјештање није прибављена ни сагласност Савјета
министара иако је он један од саоснивача Института. Мора се истаћи и то да је за
премјештање узорака била неопходна и претходна сагласност породица несталих, јер
су породице узорке дале на коришћење Међународној комисији за нестала лица
(ICMP). Међутим, ово је урађено без прибављања било какве сагласности.
Међународна комисија за нестала лица (ICMP) премјестила је лабораторију прије свега
како би добила на важности и на међународном плану постала најрелевантнији фактор
у процесу тражења несталих, не водећи рачуна при томе да ће се на овај начин
додатно компликовати, успорити и поскупјети процес идентификација. Посебно је
апсурдно да се узорци премјештају у Холандију, ако се зна да је Завод за судску
медицину у Бањој Луци у потпуности оспособљен за ову врсту послова, а премјештање
узорака у Завод било би неупоредиво једноставније, брже и јефтиније. Поред
наведеног, отвара се проблем изношења 80.000 коштаних узорака из Босне и
Херцеговине, односно биолошких и генетских узорака несталих, те заштите података
чланова породица несталих.
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12.2. Сарадња институција Републике Српске и Института
Иако су институције Републике Српске у претходном периоду, у више наврата,
предлагале Институту потписивање споразума који садржи само техничка питања, а све
са циљем бржег и ефикаснијег процеса тражења несталих лица, као и помоћи
породицама несталих лица, предложени споразум о сарадњи Институт је одбио.
Треба напоменути да и је и чланом 23. став 4. Закона о несталим лицима Босне и
Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 50/04) прописано да ће се
сарадња Института са другим надлежним органима у Босни и Херцеговини који
располажу подацима који су од значаја за тражење несталих лица регулисати путем
посебног споразума, а којим би се требало утврдити начин сарадње и сва остала важна
питања.
Оснивањем Центра, у чијим надлежностима су и послови на тражењу несталих
лица, покушао се остварити напредак барем у сарадњи са српским представницима у
Институту. Први корак учињен је постизањем договора између надлежних у Центру и
српског члана Колегијума директора Института који подразумијева начин и
методологију сарадње између ове двије институције, а односи се на сљедеће:
- организовање састанака представника Центра и Института по потреби, а
најмање два пута мјесечно, у Сарајеву, односно Бањој Луци, с циљем да се заједнички
ради на оперативним пословима у процесу тражења несталих лица, односно
анализирају сви случајеви појединачно;
- у приједлог наредбе за ексхумацију, када је ријеч о несталим Србима, уврстити и
омогућити присуство представника МУП-а РС, Центра, као и Завода за судску медицину
Републике Српске;
- организовање састанака са представницима Тужилаштва БиХ, с циљем да се
трајно дефинише присуство надлежних из Републике Српске на ексхумацијама;
- обављање додатних консултација прије најаве ексхумације, а све ексхумиране
посмртне остатке обдуковати и идентификовати у Заводу за судску медицину
Републике Српске;
- ексхумиране посмртне остатке, за које се претпоставља да су лица српске
националности, до идентификације похрањивати искључиво у спомен-костурнице у
Републици Српској;
- анализу свих посмртних остатака који су до сада ексхумирани, с циљем да се
утврде случајеви који нису из категорије несталог лица и
- након што Институт добије извјештај о идентификацији посмртних остатака
српских бораца и цивила, извјештај доставити Центру и анализирати сваки случај
појединачно, а све ово урадити прије него што се породице несталих позову на
идентификацију.
С обзиром на то да је ријеч о закључцима које је тешко реализовати без учешћа
свих страна које активно учествују у овом процесу, прије свега Тужилаштва и Суда БиХ,
као и неразумијевања и политизације цијелог процеса који долази од стране
бошњачких представника у Институту, спровођење и реализација ових закључака
немогућа је због опструкције других учесника у процесу.
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Важно је напоменути да се о свим спорним питањима, када је ријеч о српским
жртвама, односно проналажењу, ексхумацији и идентификацији њихових посмртних
остатака, говорило на састанцима радне групе која окупља српске представнике из
Института (Колегијум директора, Савјетодавни и Управни одбор), Центра, као и српске
представнике у органима власти на нивоу Босне и Херцеговине. Ови састанци се
одржавају на иницијативу и у организацији Центра.
Одржано је низ састанака у Бањој Луци и Источном Сарајеву, што је оцијењено
као велики напредак у заједничком креирању активности које ће допринијети бржем
процесу тражења несталих лица српске националности у протеклом рату, а које ће,
такође, спријечити манипулације жртвама, што упорно већ дуги низ година, ради
бошњачка компонента у Институту, у сарадњи са Међународном комисијом за нестала
лица (ICMP) и Тужилаштвом БиХ.
Када се сумира све што је претходно речено, може се закључити само једно, а то
је да се свјесно не потписују било какви споразуми како би се Институт сматрао
једином релевантном институцијом и да би се приједлози и сугестије Центра сматрале
ништавним и неприхватљивим, прије свега када је ријеч о односу Тужилаштва БиХ
према овој институцији.
12.3. Споразум о преузимању улоге суоснивача за Институт за нестала
лица Босне и Херцеговине
Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине, број 167/13 од 10.07.2013.
године, формирана је Радна група задужена да предложи измјене прописа које се
односе на измјене управљачке структуре Института. Одлуком је дефинисано да Радну
групу чине: представник Министарства за људска права и избјеглице БиХ, представник
Министарства спољних послова БиХ, представник Министарства правде БиХ,
представник Министарства финансија и трезора БиХ, представник Владе Федерације
БиХ, представник Владе Републике Српске и представник Владе Брчко дистрикта БиХ.
Задатак Радне групе био је да предложи измјене прописа у дијелу који се односи
на организацију управљачке структуре Института и да утврђени приједлог упути Савјету
министара БиХ на усвајање.
Правни положај Института, који је регулисан Споразумом, атипичан је и непознат
за наш правни систем, те представља институцију која је позната англосаксонским
правним моделима из чега се, између осталог, види пресудан утицај Међународне
комисије за нестала лица (ICMP) на стварање Института.
Наиме, према нашем правном систему, институт се правно одређује као јавна
установа и од управљачке структуре обавезно има управни одбор и директора који је
инокосни орган управљања.
Такође, у Босни и Херцеговини институти имају статус научне установе са
обавезним бројем запослених лица са научним звањима доктора и магистра наука.
Изузев управљачке структуре − Управног и Надзорног одбора, те Колегијума директора
(колегијалног органа управљања), Институт, настао споразумом међународног субјекта
и Савјета министара БиХ, нема елементе института као јавне установе, већ представља
sui generis орган.
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Радна група одржала је пет састанака, на којима су вођене опречне расправе, а
ставови представника Владе Републике Српске били су дијаметрално супротни у
односу на ставове представника Владе Федерације БиХ.
У погледу става Владе Републике Српске, треба нагласити да је он усаглашен са
представницима невладиних организација из Републике Српске које се баве питањем
несталих лица и обухватио је неколико кључних аспеката.
Прво што је потребно дефинисати кроз измјене и допуне Споразума је да једини
оснивач Института буде Савјет министара БиХ, што самим тим подразумијева да у том
случају не постоји Споразум, јер се он закључује између двије стране, а у конкретном
случају, Савјет министара БиХ преузима потпуну одговорност за рад Института. Његова
нова управљачка структура се, дакле, мора регулисати кроз домаћи правни акт који би,
на приједлог Савјета министара БиХ, донијела Парламентарна скупштина БиХ.
Друго, такође важно, јесте учешће институција Републике Српске у избору
чланова Колегијума директора, Управног и Надзорног одбора и то на начин да Влада
Републике Српске директно предлаже члана Колегијума директора, два члана
Управног одбора и члана Надзорног одбора или на начин да Влада Републике Српске
предлаже чланове конкурсне комисије, затим даје сагласност на избор чланова у
Колегијум директора, Управни и Надзорни одбор из Републике Српске, те
успостављање механизма за подношење приједлога од стране Владе Републике Српске
за њихово разрјешење.
Пошто су управљачке структуре Института колективно тијело, најважније је
постићи договор о томе да је једини начин одлучивања у том тијелу консензус и то на
сљедећи начин:
- Колегијум директора (чине га три члана), све одлуке доноси консензусом;
- Управни одбор (чини га шест чланова), кворум за рад Управног одбора чини
натполовична већина од укупног броја чланова, с тим да је присутан најмање по један
члан из сваког конститутивног народа. Управни одбор све одлуке доноси консензусом;
- Надзорни одбор (чине га три члана), све одлуке доноси консензусом и
- Савјетодавни одбор (чине га представници удружења породица), а све одлуке
се доносе консензусом.
У приједлогу је наглашено да Надзорни одбор треба да добије проширену
надлежност, а то је да, поред надзора над финансијским аспектом рада Института,
врши надзор и над законитошћу у раду, као и контролу законитости донесених
подзаконских аката Управног одбора и Колегијума директора.
Такође, овдје је предвиђено да, када члановима Колегијума директора истекне
мандат, до окончања конкурсне процедуре, Управни одбор именује вршиоца дужности
Колегијума директора на приједлог Владе Републике Српске за представника из реда
српског народа, те на приједлог Владе Федерације БиХ за представнике из реда
бошњачког и хрватског народа.
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Потребно је ојачати и улогу Савјетодавног одбора, с обзиром на то да ово тијело
чине представници породица несталих лица, чије се мишљење у потпуности треба
уважавати.
Овакав став представника Владе Републике Српске произашао је из разлога што
би успостављање овакве управљачке структуре Института значило и већу укљученост
институција Републике Српске у избор чланова управљачке структуре из Републике
Српске. То би, на неки начин, значило и успостављање контроле над радом српских
представника у смислу одговорности према Влади Републике Српске и обавези
поштовања званичних ставова.
Став Владе Федерације БиХ је био конципиран на начин да треба укинути Управни
и Надзорни одбор, јер се на тај начин стварају предуслови за значајне финансијске
уштеде, што је потпуно неприхватљиво. Ако би се успоставио само Колегијум
директора, као једина управљачка структура, могло би доћи до блокаде рада Института
или у још горем случају, успостављању Института у интересу једног, а на штету другог
народа.
Треба нагласити и то да су на четвртом састанку Радне групе били приближени
ставови и постигнут оквирни компромис да Влада Републике Српске направи уступак у
дијелу који се односи на Надзорни одбор, односно да се он укине, а да Влада
Федерације БиХ прихвати да остане Управни одбор. Међутим, на посљедњем, петом
састанку, представник Владе Федерације БиХ је одустао од даљег усаглашавања
ставова и вратио се првобитном приједлогу.
За Владу Републике Српске било би прихватљиво укидање Надзорног одбора, с
обзиром на његову надлежност да разматра и провјерава уредност и законитост
вођења рачуноводствених књига и слично, јер би те послове преузела Служба за
ревизију БиХ, а надзор над законитошћу рада Института и контролу законитости
донесених подзаконских аката би обављало надлежно министарство.
Међутим, с обзиром на важност овог питања, а на инсистирање институција
Републике Српске, поново је покренуто питање измјене Споразума како би се Институт
коначно реформисао. Разлози за то су прије свега што се и даље не поштује консензус
приликом одлучивања у управљачким структурама Института, да су члановима
управљачких структура истекли мандати и прије неколико година, те прегласавање.
Заједничка комисија за људска права Парламентарне скупштине БиХ, на 4.
сједници одржаној 19.05.2015. године, усвојила је закључак којим се од Савјета
министара БиХ, између осталог, тражи да достави мишљење поводом иницијативе
Међународне комисије за нестала лица (ICMP), према којој би Савјет министара БиХ
преузео надлежности Међународне комисије за нестала лица (ICMP).
Савјет министара БиХ је на својој 12. сједници, одржаној 25.06.2015. године,
усвојио закључак којим се задужује Министарство за људска права и избјеглице да
припреми мишљење о овој иницијативи. У складу са овим закључком Министарство за
људска права и избјеглице БиХ припремило је мишљење у којем је наглашено да је
потребно узети у обзир раније приједлоге представника Републике Српске.
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У циљу реализације Закључка Савјета министара БиХ, усвојеног на 51. сједници
одржаној 05.04.2016. године, Министарство за људска права и избјеглице БиХ
припремило је Преднацрт основа за покретање поступка измјена и допуна Споразума о
преузимању улога суоснивача за Институт за нестала лица Босне и Херцеговине.
С тим у вези, Министарство за људска права и избјеглице БиХ је задужено да
покрене поступак преговора за измјену и допуну Споразума са Међународном
комисијом за нестала лица (ICMP), те је од Владе Републике Српске 03.08.2016. године
затражено да именује представника у делегацију која ће водити преговоре о овом
питању.
Разматрајући ово питање Влада Републике Српске изразила је сагласност да треба
ући у поступак измјене и допуне Споразума, али уз уважавање раније изнесених
ставова Републике Српске, те је као члана делегације именовала директора Центра.
Међутим, треба нагласити да до данас није одржан ниједан састанак на којем би
се разматрало ово питање.
Треба напоменути и то да је Министарство за људска права и избјеглице БиХ
припремило Споразум о статусу и функционисању Међународне комисије за нестала
лица (ICMP), којим је предвиђено да ова комисија постане међународна организација
са дипломатским имунитетом и привилегијама. Предсједништво БиХ је у јануару 2016.
године донијело Одлуку о приступању Босне и Херцеговине споразуму, а Савјет
министара БиХ је 06.04.2017. године утврдио приједлог Одлуке о ратификацији овог
споразума. С тим у вези, Центар је 28.04.2017. године упутио допис Влади и Народној
скупштини Републике Српске у којем је дато негативно мишљење на овај споразум из
разлога што ова иницијатива представља настојање да се осигура легалитет поменутог
тијела које је свој рад у Босни и Херцеговини започело као ad hoc комисија, затим
невладина организација, да би се данас ова комисија представљала као међународна
организација са пуним дипломатским имунитетом и привилегијама у равни са ОЕБСом, УН тијелима и другим сличним признатим организацијама. Том приликом су
изнесене неке од негативних чињеница до којих је дошло досадашњим радом ове
комисије: Међународна комисија за нестала лица (ICMP) је један од суоснивача
Института и самим тим има велику улогу у избору његове управљачке структуре, али и
поред катастрофалних резултата које Институт има када је ријеч о тражењу несталих
Срба Међународна комисија за нестала лица (ICMP) упорно брани Институт и за његов
рад има само ријечи хвале; Међународна комисија за нестала лица (ICMP) је
успостављањем лабораторије за ДНК анализу у Тузли, а сада и њеним премјештањем у
Хаг, преузео процес идентификације несталих лица у Босни и Херцеговини,
депласирајући и потпуно заобилазећи капацитете Републике Српске, при томе
ангажујући стручњаке сумњивог квалитета, а као посебно треба истаћи да је у самој
лабораторији дошло до мијешања крвних узорака породица несталих лица чиме је
уназађен, а можда и заувијек упропаштен процес идентификације; секретаријат
Међународне комисије за нестала лица (ICMP) је познат по изузетно непријатељском
односу према представницима институција Републике Српске у персоналном смислу и
друго.
С тим у вези, евентуална ратификација би значила пренос надлежности са
ентитетског на ниво Босне и Херцеговине те би се на такав начин озакониле и правно
регулисале све нерегуларности у досадашњем раду Међународне комисије за нестала
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лица (ICMP). Посебно је наглашено и то да је ратификација наведеног споразума
непотребна и погрешна у овом тренутку с обзиром на чињеницу да је коначно
покренуто питање изласка Међународне комисије за нестала лица (ICMP) из Института
те да је став Републике Српске да је најважније реформисати Институт на начин да он у
будућем раду буде ослобођен било каквог утицаја Међународне комисије за нестала
лица (ICMP).
Због свега наведеног, Центар ће, заједно са Републичком организацијом
породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила и уз консултације са
другим невладиним организацијама, на нивоу Босне и Херцеговине покренути питање
укидања Института.
12.4. Непозивање представника Републике Српске у процесу ексхумације
и идентификације тијела
Представници Центра, Завода за судску медицину Републике Српске и МУП-а РС,
у неким случајевима, не позивају се да учествују у процесу ексхумација, обдукција и
идентификација српских жртава.
Због ове праксе у цијелом процесу, може се с правом тврдити да искључивање
ових институција има за циљ прикривање ратних злочина над Србима.
Примјера ради, током 2010. године, у Залазју код Сребренице, Институт је
ексхумирао десет тијела по Наредби Кантоналног тужилаштва из Тузле и превезао их у
Тузлу на обдукцију и идентификацију, иако у то вријеме ово тужилаштво није имало ни
стварну ни мјесну надлежност за провођење ексхумације на простору Републике
Српске. У јавности су их представили као „жртве геноцида“, иако се знало да је ријеч о
Србима, што се 25.12.2010. године потврдило и ДНК анализом. Институт и Кантонално
тужилаштво Тузла, и поред низа захтјева представника из Републике Српске и
породица несталих Срба из Сребренице, нису дозволили да се предмет уступи
надлежном Окружном тужилаштву Бијељина или Тужилаштву БиХ, већ су позвали
породице из Републике Српске на идентификацију у Тузлу како би их додатно
понизили. Сви докази, као што су судско-медицински налази, обдукциони записници,
те записници о идентификацији, остали су у Кантоналном тужилаштву Тузла, иако ово
тужилаштво није надлежно за процесуирање ратних злочина над убијеним Србима у
Сребреници.
Током 2012. године, према подацима надлежних из Републике Српске, на
планини Озрен је ексхумирана масовна гробница са пет тијела припадника Војске
Републике Српске (у даљем тексту: ВРС), које су на свиреп начин убили припадници
злогласног Одреда „Ел Муџахид“. У процесу ексхумације, обдукције и идентификације
тијела ангажован је патолог из Хрватске, те представници МУП-а Зеничко-добојског
кантона, без знања институција из Републике Српске, која је тако остала ускраћена за
званичне документе везане за овај злочин.
Међутим, да би се на неки начин спријечиле овакве злоупотребе, Центар је, на
захтјев породица из Републике Српске, ангажовао Завод за судску медицину Републике
Српске да поново обави обдукцију, а обдукциони налаз достави Тужилаштву БиХ на
даље поступање.
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Оваква пракса непозивања представника Центра поновила се и у новембру 2017.
године када је на планини Озрен, локалитет Подсјелово, рађена ексхумација масовне
гробнице у којој се налазило пет тијела убијених припадника прњаворске бригаде из
маја 1995. године. Представници Центра о овој ексхумацији нису ни обавијештени, а
оперативно се на овој локацији интензивно радило од 1996. године.
Однос према представницима из Републике Српске у процесу ексхумација зависи
од поступајућег тужиоца, а намјера и циљ Центра је да се на системски начин, кроз
упутство свим тужиоцима Тужилаштва БиХ ово питање ријеши и постане обавеза за све
тужиоце који поступају у предметима ексхумација.
У том смислу организован је састанак са руководиоцем Одјељења за ратне
злочине Тужилаштва БиХ и постигнут је договор да Тужилаштво и Суд БиХ издају
наредбе по информацијама достављеним од стране Центра, те да по информацијама
Института у наредбе уврштавају и представнике Центра, како би активним
учествовањем у ексхумацијама претпостављених српских тијела била обезбијеђена
транспарентност цијелог процеса. Ипак, и након овог договора, поједини поступајући
тужиоци Тужилаштва БиХ избјегавају обавјештавати институције из Републике Српске.
Један од проблема је и то да је од момента достављања информације до
издавања наредбе за ексхумацију знало проћи и више година. Поређења ради, док су
надлежност за ексхумације имала окружна и кантонална тужилаштва, овакви случајеви
рјешавани су у року од десет дана.
Такође, потребно је нагласити да је Тужилаштво БиХ узурпирало надлежности у
процесу тражења несталих лица. Наиме, Закон о несталим лицима је у свему lex
specialis (посебан закон). Тај закон, као и низ других подзаконских аката и споразума
(првенствено: Споразум о преузимању улоге саоснивача за Институт за нестала лица
БиХ, закључен између Савјета министара БиХ и Међународне комисије за нестала
лица), регулишу сва питања која су у вези са тражењем, лоцирањем, ексхумацијом,
идентификацијом, предајом посмртних остатака и евиденцијом несталих лица.
Сви остали закони који се примјењују у процесу тражења несталих, па и Закон о
кривичном поступку Босне и Херцеговине, имају супсидијаран (помоћан, споредан или
акцесоран) карактер и спадају у ред lex generalis (општи закон) закона, јер познато је да
у праву влада начело: lex specialis derogat legi generali (у случају да општи и посебни
прописи регулишу исто подручје – примијениће се посебни прописи).
У том смислу, Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине примијениће се у
дијелу који се односи на преглед, ексхумацију и обдукцију леша (чл. 103.), али након
што се поуздано утврди да се ради о несталим лицима и то по налогу Суда БиХ.
Концепт, по коме се свака радња у поступку тражења, лоцирања и ексхумације
мора проводити уз присуство и финансирање Тужилаштва БиХ је наметнут, при чему је
Тужилаштво БиХ узурпирало надлежност која му не припада. Тако се долази у
ситуацију да Тужилаштво БиХ стално успорава и онемогућава провођење ексхумација,
правдајући се недостатком новчаних средстава. Суштински, процес ексхумације,
асанације, транспорта тијела и друге повезане радње су „вантужилачке“ и „вансудске“,
и требају бити организоване од стране Института и Центра као мјеродавних
институција. Тужилачки ангажман на терену треба да се своди на провођење
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процесних радњи обезбјеђивања материјалних доказа по налогу Суда БиХ, а не на
активности материјалне (физичке и логистичке) подршке.
Имајући у виду наведено, потпуно су оправдани захтјеви институција Републике
Српске да окружна и кантонална тужилаштва у складу са својом мјесном и стварном
надлежношћу преузму процес ексхумација, јер је пракса показала да је то бржи и
ефикаснији начин.
12.5. Непоступање Тужилаштва БиХ по захтјевима институција Републике
Српске
Посебан проблем у проналаску несталих лица са пописа Републике Српске
представља непоступање надлежног Тужилаштва БиХ по захтјевима упућеним од
стране надлежних институција из Републике Српске о локацијама гробница несталих
Срба. Наведено непоступање се огледа у чињеници да Тужилаштво БиХ за 20 локација
гробница на вријеме (у разумном року) није издало наредбе за ексхумације, а
приједлози за ексхумације са тачно одређеном микролокацијом су упућени од стране
институција Републике Српске. Нажалост ове локације су неповратно изгубљене јер
Тужилаштво БиХ није испоштовало захтјев за хитно поступање.
Значајно је напоменути да је до преноса надлежности на Институт (2008. године)
и преузимања послова ексхумација од стране Тужилаштва БиХ, овај процес обављала
Комисија/Канцеларија за нестала лица Републике Српске. Наредбе за ексхумације
издавали су окружна и кантонална тужилаштва и читав процес од проналаска локације
гробнице, ексхумације, обдукције и узимања узорака за ДНК анализу и достављање
истих ДНК лабораторијама завршавала су се у року од 15 дана. Данас ови исти послови
на Институту, Тужилаштву БиХ и Међународној комисији за нестала лица (ICMP), као
власнику ДНК лабораторије, трају годинама, а резултата о идентификованим Србима
готово да нема.
12.6. Попис неидентификованих тијела у Босни и Херцеговини
Инструкцијом Тужилаштва БиХ из 2013. године предвиђено је да се изврши
преглед неидентификованих посмртних остатака и обави увид стања у мртвачницама и
костурницама у Босни и Херцеговини. Циљ ове активности био је убрзање процеса
идентификације, кроз утврђивање сљедећих елемената: укупан број посмртних
остатака у наведеним објектима; укупан број ексхумираних тијела; датум и мјесто
ексхумације и изворне ознаке; укупан број тијела која јесу, односно нису из категорије
несталих лица и остале релевантне податке за свако тијело како је дефинисано
Инструкцијом.
Инструкцијом је јасно прописано ко су носиоци ове активности (Тужилаштво БиХ,
надлежна тужилаштва, Институт, поступајући вјештаци судске медицине, припадници
министарстава унутрашњих послова, представници Центра и Међународне комисије за
нестала лица − ICMP), те је прописана методологија пописа непознатих тијела.
Иако је Инструкција Тужилаштва БиХ достављена свим окружним, кантоналним и
Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ, сва надлежна тужилаштва у Републици Српској,
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Федерацији БиХ, као и Tужилаштво Брчко дистрикта БиХ, а на захтјев Института и
Међународне комисије за нестала лица (ICMP), одустала су од Инструкције Тужилаштва
БиХ о начину и методологији пописа „Н.Н.“ тијела и издају наредбе Међународној
комисији за нестала лица (ICMP) за антрополошку обраду тијела, што није предвићено
Инструкцијом. Овакав начин рада није прихватљив за Републику Српску и њене
институције из разлога што се на овај начин неће утврдити чињенично стање
неидентификованих тијела у Босни и Херцеговини и велики број „случајева“ (коштани
остаци од већ сахрањених тијела) добиће нову ознаку кроз антрополошку обраду
тијела по принципу „један случај − једно тијело“, што ће у коначници довести до
повећања броја „непостојећих жртава“ на бошњачкој страни. Дакле, оно на чему
инсистирају институције Републике Српске је да се попис тијела ради искључиво у
складу са Инструкцијом Тужилаштва БиХ.
Међународна комисија за нестала лица (ICMP) завршила је комплетан попис и
форензичку обраду тијела у спомен-костурницама у Републици Српској - у Невесињу,
Источном Сарајеву и Бањој Луци (ова тијела су у надлежности Окружних тужилаштва у
Источном Сарајеву, Требињу, Бијељини и Бањој Луци). На састанку који је одржан у
Окружном тужилаштву у Источном Сарајеву, представници Центра изнијели су став да
се попис тијела треба обавити, али су истовремено били против било какве форензичке
обраде тијела, јер су она већ форензички обрађена од стране Експертског тима
Републике Српске и од стране антрополога Међународне комисије за нестала лица
(ICMP) те да за свако тијело постоји одговарајућа валидна документација Међународне
комисије за нестала лица (ICMP) која је предата надлежним окружним
судовима/тужилаштвима из Републике Српске. Без обзира на ове ставове форензичка
обрада тијела је поново урађена. Посао пописа и форензичке обраде тијела
Међународна комисија за нестала лица (ICMP) наставила је 05.06.2017. године, када је
започела ову активност у Спомен-костурници у Бањој Луци. Активност антрополошке
обраде тијела у Бањој Луци завршена је у новембру 2017. године. Иако су комплетне
активности везане за антрополошку обраду тијела у спомен-костурницама у Републици
Српској завршене у складу са инструкцијом Тужилаштва БиХ никада није направљен
коначан извјештај, јер се није ни радио попис. Извјештај су требала да сачине
тужилаштва уз сагласност свих учесника овог процеса.
12.7. Измјештене и прикривене масовне гробнице
Проблеме у процесу тражења несталих, поред осталих, представљају и
измјештене гробнице, а овај проблем посебно је изражен на подручју Сарајева,
Озрена, Мајевице, Горажда итд. На Озрену је са 10 локација измјештено 124 тијела
припадника ВРС и српских цивила. Значајно је напоменути да је руководство бивше
Федералне комисије за тражење несталих лица, а сада руководство Института, током
1997. године, Комисији из Републике Српске нудило информацију о несталим Србима
на Озрену за информацију о несталим Бошњацима током 1995. године у Сребреници.
Комисија Владе Републике Српске за истраживање догађаја у и око Сребренице
од 10. до 19. јула 1995. године уступила је, између осталих, и руководиоцима у
Федералној комисији за нестале информације за 32 локације гробница Бошњака у
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Сребреници, а они никада нису дали информацију о несталим Србима и измјештеним
гробницама са Озрена.
Исто тако, у касарнама у Федерацији БиХ које су током рата биле под контролом
тзв. Армије РБиХ, а сада Оружаних снага БиХ, пронађене су масовне гробнице са
тијелима српских војника који су ту били заробљени и убијени. Тако је у касарни
Оружаних снага БиХ у Чапљини пронађена гробница са три српска тијела, док је током
септембра 2011. године, у касарни Оружаних снага БиХ „Адил Бешлић“ у Бихаћу,
пронађена масовна гробница из које је до сада ексхумирано осам тијела војника ВРС, а
на тој локацији се трага за још седам њих. За постојање ових гробница знали су и
званичници Оружаних снага БиХ, али Центар о томе никада није обавијештен.
Такође, тијела убијених сарајевских Срба измјештана су у послијератном периоду
по разним локацијама, како у Сарајеву, тако и из Сарајева у Високо, а сви ови послови
рађени су у организацији Кантоналног суда и Федералне комисије за тражење несталих
лица. Имајући у виду да су нестала лица у већини случајева предмет ратног злочина,
изузетно тешко се долази до информација о гробницама несталих лица. Извршиоци
злочина вјешто прикривају гробнице, измјештају их, а било је и случајева гдје су
гробнице и миниране.
12.8. Непостојање централне
Херцеговине (ЦЕН БиХ)

евиденције

несталих

лица

Босне

и

Успостављање и верификација Централне евиденције несталих (у даљем тексту:
ЦЕН) грубо се злоупотребљава и то на начин да бошњачки и хрватски члан Колегијума
директора Института, уз подршку Међународне комисије за нестале (ICMP), настоје да
искриве истину о карактеру протеклог рата у Босни и Херцеговини. Основна намјена
успостављања ЦЕН-а требало је да буде унапријеђење процеса тражења несталих,
односно законска обавеза надлежних, што, очигледно, није случај у пракси. Потребно
је нагласити да је, у складу са Законом о несталим лицима Босне и Херцеговине, јасно
дефинисана надлежност Института да у року од једне године од његовог оснивања (до
31.12.2008. године) успостави ЦЕН, међутим, Институт ту законску обавезу није ни до
данас извршио.
Проблем око успоставе ЦЕН-а стварају представници Института из реда
бошњачког и хрватског народа. Тако су, примјера ради, на почетку верификована само
она лица која су пронађена, идентификована и предата породицама, односно она лица
која по Закону о несталим лицима нису имала тај статус и то све, поново, са уносом
мањег броја података од онога што је законом предвиђено као минимум. Уз договор и
консултације са српским представницима у Институту, ради се на увођењу нових
рубрика, у којима ће бити прецизиран статус (војник или цивил) и околности страдања
одређеног лица, као и његова национална припадност.
Због тога, али и због других уочених недостатака, српски члан Колегијума
директора Института је, у два наврата, радним налозима обустављао незаконити
процес верификације, али су ти налози поништавани одлукама Управног одбора
Института, иако Управни одбор на то није имао право. На састанцима радне групе, о
којој је било ријечи у претходном дијелу Извјештаја, договорено је да српски
представници у Институту обуставе незакониту верификацију података у ЦЕН-у, јер,
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између осталог, намјера бошњачке стране у Институту, као и Међународне комисије за
нестала лица (ICMP), води у правцу да се по окончању овог посла трајно верификује
спорни број страдалих Бошњака у Сребреници.
Један од примјера је велики број војника, припадника 28. дивизије тзв. Армије
РБиХ, који су страдали у и око Сребренице у периоду од 1992-1995. године, који на овај
начин никада неће у званичном попису несталих добити статус војник или цивил, нити
околности нестанка/погибије као легитимни војни циљ, већ ће остати као добро
позната изрека да су нестали цивили и дјечаци.
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