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ПИТАЊЕ:
Народни посланик Душан Берић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Петнаестој
сједници одржаној 6. децембра 2016. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Да ли је МУП Републике Српске поднио извјештај Тужилаштву БиХ против
извршилаца и наредбодаваца ратног злочина Хрватске војске који је почињен приликом
агресије на западно-крајишке општине Нови Град, Костајница и Козарску Дубицу, којом
приликом су убијена 54 цивила, међу њима и дјеца, углавном пјешадијским оружујем, и
причињена штета на те три општине око 170 милиона марака?
ОДГОВОР:

Број: С/М
Дана: 23.12.2016 године
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НАРОДНА СКУПШТИНА
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање,
Посланичко питање:
Народни посланик Душан Берић на 15. Сједници Народне скупштине Републике
Српске, одржаној 6. Децембра 2016.године, поставио је сљедеће посланичко питање:
„ Да ли је МУП Републике Српске поднио извјештај Тужилаштву БиХ против извршилаца и
наредбодаваца ратног злочина Хрватске војске који је почињен приликом агресије на западнокрајишке општине Нови Град, Костајницу и Козарску Дубицу, којом приликом су убијена 54
цивила, међу њима и дјеца, углавном пјешадијским оружјем, и причињена штета на те три
општине око 170 милиона марака ?“
Одговор:
МУП Републике Српске је у оквиру својих законских овлашћења предузело низ мјера
и радњи на документовању кривичних дјела ратног злочина, те у складу са прикупљеним
доказима, подацима и информацијама поднијело Извјештаје надлежном тужилаштву.
Прве кривичне пријаве достављене су још 30.05.1995. године од стране СЈБ Козарска
Дубица у надлежност тада Војног тужилаштва Бања Лука које је затим преузело Окружно
тужилаштво Бања Лука.
Нови Извјештај о откривању извршилаца кривичних дјела против човјечности и вриједности
заштићених међународним правом достављен је 03.11.2006. године у надлежност
Тужилаштва БиХ, против 11 идентификованих високих официра хрватске војске у чину
бригадира, адмирала и генерал бојника. Извјештај је поднесен због постојања основа сумње
да су пријављена лица на подручју БиХ-Републике Српске , општине Козарска Дубица
односно села Доња Градина, Ћуклинац, Драксенић, Демировац и Међеђа починили кривична
дјела Ратни злочин против цивилног становништва из члана 173.ст.1 КЗБиХ, и Повреду
закона или обичаја рата из члана 179.ст.2 КЗБиХ, те су поступали супротно одредбама 4
Женевске конвенције о заштити грађанских лица за вријеме рата као и допунских протокола
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женевске конвенције о заштити жртава међународних сукоба. Кривична дјела су извршена на
тај начин што су пријављени дана 05.12.1994. године планирали и припремили те дана 01. 02.
и 06. Маја 1995 . године кршећи правила међународног права за вријеме рата, оружаног
сукоба или окупације , наредили и извршили војну акцију под називом „Бљесак“, безобзирно
разарајући насеља или села, зграда-кућа и помоћних објеката мјештана напријед наведених
села, а досад нису казнили директне починиоце, док је једанаесто пријављени бригадир
директно командујући артиљеријским јединицама наредио и извршио гранатирање
артиљеријским оруђима поменута села на подручју Козарске Дубице наредивши да се испали
више хиљада пројектила велике разорне моћи иако је знао да се ради о подручју сусједне
државе односно небрањеном подручју без војних објеката насељеним искључиво цивилним
становништвом, услед чега је дошло до погибије двоје цивилних лица и тешког рањавања
једног лица док је на цивилним објектима –кућама , пратећим објектима и сточном фонду
причињена велика материјална штета процјењена од стране оштећених у износу од
1.500.000. КМ.
Дана 21.09.2005. године МУП Републике Српске је доставио Извјештај о откривању кривичног
дјела и извршиоца Окружном тужилаштву Бања Лука које је касније Извјештај доставило у
надлежност Тужилаштву БиХ.
Извјештај је поднешен против 45 припадника хрватске војске разних командних дужности и
чинова, због постојања основа сумње да су на подручју Републике Српске општина Козарска
Дубица, Костајница и Нови Град извршили кривична дјела Ратни злочин против цивилног
становништва, Ратни злочин против ратних заробљеника и кривично дјело Сурово поступање
са рањеницима , болесницима и ратним заробљеницима тада важећег кривичног закона.
Кривчна дјела су извршена на тај начин што су дана 18 и 19.09.1995. године припремили,
наредили и извршили војну акцију под називом „ДРИНА 95“ којом приликом је убијено 101
лице од чега 80 цивила, рањено 107 од чега 34 цивила, док су остали погинули и рањени били
припадници војске и полиције Републике Српске.
У вријеме започињања војне акције „Дрина 95“ 18 и 19. Септембра 1995 године коју започиње
градијска бригада ХВ „Громови“ започиње и агресија на Републику Српску и страдавање
становништва у општинама Дубица, Костајница и Нови Град. На подручје Козарске Дубице
пало је преко 4500 пројектила велике разорне моћи. Путна комуникација Козарска Дубица
–Приједор током извлачења цивила непрестано је гранатирана, па је долазило до погибија и
рањавања становништва. Од последица гранатирања оштећено је преко 1000 објеката који
су углавном породичне куће, фабрике, трговине, школе, болнице, пошта, дјечији вртић,
спортске дворане који у никаквом случају нису представљали легитимни војни циљ.
Причињена материјална штета по попису институција Скупштине Општине Козарска Дубица
износи око 504.129.800 КМ. Овом приликом напоменућу само један од многорбројних злочина
који су починиле регуалрне снаге ХВ када су 18.09.1995. године уз јаку артиљеријску
припрему преко ријеке Уне у реону фабрике „Кнежопољка“, убацили 55 припадника ДТГ
друге гардијске бригаде ХВ под називом „Црне мамбе“. Ова јединица је имала задатак да
успостави мостобран на ријеци Уни и одмах по преласку наведене ДТГ пресјекли су путну
комуникацију Дубица –Костајница убијајући цивиле који су се кретали поменутом
комуникацијом. Почели су бруталним убијањем цивила, упадајући у породичне куће којом
приликом је на звјерски начин заклано, удављено и запаљено 26 цивила а рањено 19.
Погинуло је 10 припадника ВРС а 44 рањена, убијена су 4 припадника цивилне полиције и 7
рањено.
Такође и на подручје Костајнице 18.09.1995. године ХВ је извела комбиновани артиљеријско
пјешадијски напад када је на само средиште града испаљено неколико стотина пројектила
велике разорне моћи, којом приликом су смртно страдала три цивила, Два цивила од којих је
једно малољетно, са подручја општине Костајница упала су у засједу ХВ на подручју насеља
Туњице општина Нови Град када су убијени из непосредне близине. На друштвеним и
приватним објектима ( дом здравља, основна школа“Петар Мећава“, земљораничка задруга,
електродистрибуција и др.) причињена је велика материјална штета која се мјери милионима
марака.
Истога дана извршен је снажан артиљеријски напад и на подручје општине Нови Град, када
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су гађани стратешки циљеви по граду, касарна, зграду цивилне полиције, дом здравља са
стационаром, пошта, мост, и други објекти, након чега је уследило свеопште гранатирање по
цијелом градском и приградском подручју, првенствено насеља Туњица и магистралног пута
Нови Град-Костајница. Убачена ДТГ у насељу Туњице одмах је почела брутална убијања
цивила без обзира на доб и пол, и том приликом је убијено 23 лица у самом насељу.
Гранатирана су и околна села Благај Ријека, Велика Жуљевица, Сводна и Витасовци у којим
нападима је погинуо већи број цивила и причињена огромна материјална штета. Посебно је
гранатиран магистрални пут Нови Град –Приједор по којем се кретала колона избјеглица и
том приликом је у Сводној убијено 12 цивила.
МУП Републике Српске је задокументовао страдања 56 убијених лица и рањавање 10 цивила
на подручју општине Нови Град.
Дана 31.07.2006. МУП Републике Српске поднио је Извјештај Тужилаштву БиХ против 7
идентификованих лица припадника Хрватске војске, а затим и допуну Извјештаја 27.06.2014
године , због постојања основа сумње да су починили Ратни злочин против цивилног
становништва , на тај начин што су кршећи правила 4 Женевске конвенције о заштити
грађанских лица за вријеме рата и Допунског протокола из Женевске конвенције о заштити
жртава међународних оружаних сукоба, дана 08.08.1995. год у мјесту Сводна општина Нови
Град, пријављена лица планирала, покренула, наредила и подстрекавала напад на цивилно
становништво, што је за последицу имало тешко рањавање више цивилних лица у Новом
Граду и погибију 4 цивила у избјегличкој колони у насељеном мјесту Сводна, односно
противправно, самовољно и војним потребама неоправдано уништавање имовине у великим
размјерама чиме су починили наведена кривична дјела. Желим напоменути да је критичног
дана 08.08.1995. године Хрватска авијација повриједила ваздушни простор Републике
Српске–БиХ, ушла у дубину територије 15 км те извршила бомбардовање и ракетирање мјеста
Сводна и магистралног пута Нови Град – Приједор којом су се кретала избјегла лица из бивше
РСК.
С поштовањем,

МИНИСТА
Р
мр Драган Лукач

06.12.2016

Име посланика:
Душан Берић [1]
Сазив: 9

Република Српска
Босна и Херцеговина
Генерални секретар
Телефон: +387 51 338-104
Факс: +387 51 301-087
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