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Веза: ваш акт КТРР 134/11 од 23.09.2011. године

Напред наведеним актом, затражили сте да вам доставимо oдpeljeнy документациjу и

податке коjи се односе на догa!jаj од 01. - 05. августа 1995. године, кадаjе лишено слободе

HajMaн.e 850 лица бошн.ачке националности, по npеласку границе БиХ - СР] од стране

припадника граничних служби BJ, BojHe полициjе и BojHe службе безбедности, те предаjе

припадницима МУП-а Србиjе (Ресор државне безбеднасти, ПУ у Ужицу и касниjе ПУ у

Крушевцу) и смештаjа Hajnpe у прихватни центар - логор Бранешко ПOJъе у месту

IliJьивовица, општина Чаjетина, а потом jедног дела (око 450 лица) и у npихватни центар

логор Митрава ПOJъе, општина Крушевац.

Постynаjуliи по истом, тим из Команде КоВ je прегледао комплетну архивску гpa!jy и

регистратурски материjал Команде 15.грб за 1995. и 1996. годину и пронашао следеli.а

документа:

J , - Дневне извештаjе Команде 15.грб (прилог бр.2), у коjима нема података о смештаjу лица
I I б.- i У са ирним центрима:

- стр. пав. бр. 1-197 од 13.07.1995. године, стр. пав. бр. 1-198 од 14.07.1995. године, стр.

пов. бр. 1-199 од 15.07.1995. године, стр. пав. бр. 1-200 од 16.07.1995. године, стр. пав. бр.

1-202 од 18.07.1995. тодине, стр. пав .бр. 1-208 од 24.07.1995. године, стр. пав. бр. 1-210 од

26.07.1995. године, стр. пав. бр. 1-212 од 28.07.1995. године, стр. пов. бр. 1-213 од

29.07.1995. године, стр. пов. бр. 1-214 од 30.07.1995. године, стр. пав. бр. 1-215 од

31.07.1995. године, стр. пав. бр. 1-216 од 01.08.1995. године, стр. пав. бр. 1-217 од

02.08.1995. године, стр. пав. бр. 1-218 од 03.08.1995. године, стр. пав. бр. 1-219 од

04.08.1995. године, стр .. пев. бр. 1-220 од 05.08.1995. године, стр. пав. бр. 1-221 од

06.08.1995. године.

Увидом У архивску гpa~y Koja се налази у Команди КоВ, као и у BOjHOM архиву МО за 16.
гранични батaJЪОН, каjи je вршио обезбе~ен,е државне границе према БиХ, прона~ена су

следеli.адокумента:
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Спискови зароб1Ьених лица муслиманске националности (прилог бр. 1) коjи су предати

надлежноj комисиjи за приjем МУП-а Републике Србиjе и то по следеhем:

- списак стр. пав. бр. 250-1 од 01.08.l995.године, списак стр. пав. бр. 250-2 од 02.08.1995.
године, списак стр. пав. бр. 250-3 од 02.08.1995. године, списак стр. пав. бр. 251-1 од

02.08.1995. године, списак стр. пав. бр. 251-2 од 02.08.1995. године, списак стр. пав. бр.

251-3 од 02.08.1995. године, списак стр. пов. бр. 251-4 од 02.08.1995. године, списак стр.

пав. бр. 251-5 од 02.08.1995. године, списак стр. пав. бр. 252-1 од 02.08.1995. године,

списак стр. пов. бр. 252-3 од 03.08.1995. године, списак стр. пав. бр. 252-4 од 04.08.1995.
године, списак стр. пав. бр. 252-5 од 05.08.1995 године, списак стр. пов. бр. 252-6 од

10.08.1995. године и списак стр. пав. бр. 352-2 од 03.08. 1995.године.

--:7't "Днев~И!( дощljfl.jа Ц'Р:У16. б (прилог бр'з), за период од 30.11.1992. године до
:;, : ГГ06.19 7:roдйне: из КО1'а се може в.идеrnследеfiе:-- ----- - о •••••----

_____ _ _ __ _ _ _ JIO. ~-

- Дана 10.08.1995. године, 4 лица муслим:анске националности су извршили илегални

прелазак државне границе, исти су лишени слободе и приведени у караулу.
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; ДнеВШ:lJS._д.9.r.Ш1аj~::::.1.,flJчll~Q..;J'R.~~, (црщщгбр.4),. )а.лериод. <Щ. Q6~01J.994. го):щл~_ до

27.08.1995. године из кога се може видети сдедеЬе:
,-.- '" --..."._ ...... -'.~~' - •• _--~.-.....>- ...... -_.-"'•••• ,~--~.".~...-._=--.,...... ~...... -.-----~--""."'.~,--':"

у рекапитулациjи догЩjajа за месецjули 1995.године у тачци 2 евидентирано je да су од

28.07.1995. године бюш илегални преласци државне границе и да су хватане велике грynе

илегалних прелазника. '.

Дана 01.08.1995. године преко државне границе прешло je 388 илегалних прелазника.

Дана 02.08.1995.roдине преко државне границе прешло je 81 илегалних прелазника.

Дана 03.08.1995. године преко државне границе прешло je 144 илегалних прелазника.

Дана 04.08.1995. године преко државне границе прешло jе 119 илегалю,а прелазника.

Дана 06.08.1995. године преко државне границе прешло je 5 илегалних прелазника.

у рекапитулациjи дога1)аjа за месец август у таtЩи 2. наводи се да илегални преласци нису

спречавани, не го да су илегални прелазници спроведени у прихватне центре. Taкo~e се за

период од 31.07. до 06.08.1995, године наводи тачан податак о илегалним преласцю.:1а по

данима и да je укупан броj илегалнихпрелазникабио 787.
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J!нев.нm<_до~_а1~ ~·ГРчL.16.1ГР&?_I<а .~)'ле J;rоштиц!.J~РИЛ9Г Зр.5) за перио.ц. Q~~ 01.0L1993 .
године до 06.06. 122.7.:..!:0~~, ~з кога c&.M.Q)J~e ви.ц.ети '?Jlе.цеtlе:
-----~.-

- да je дана 06.08.1995. године у дневнику догa!jаjа евидентирано да су у периоду од

01.08.1995. године до 05.08.1995. године, државну границу преШJIO 735 МУСJШманских

избегтща, преко граничне лшшjе из Црног Потока на Велики крщ П 1332 метара и иети

депортов ани ДaJЪe по Hape~eIЬY команданта баТaJЬона. QBaj податак je потврtjен и у

рекапитулациjидоraJjаjаза месец август 1995. године.

Прегледан'~ eQ__ :хивске !l~ за период од Kpaja jула 19~5. године .до 10.аПрШIa 1996.
године, и нису прона~ени податци везани за СЦ llbьивовица и.Митрово ПО1Ье.

Ivana Zanic
Highlight
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Обвештавамо вас да се ради о обимном материjалу, а у ЦИJъу потпуног и квалитетног

прикyruъан.а података у вези предметног догa!jаjа, наетави1iе се са прегледом архивеке

грШjе Команде 1.ВО. Команде 2.А, Команде Дринске ДйВизиjе, Команде Ужичког корпуса

и Команде 15. и 16.грб, Koja се палази на чуван.у у BOjHoM Архиву, .8-_ ~вентуално
пронalj~НУJ:{9}(~~~тациjL OCTaв~!"I(~ ..Baм )'_што je мщуhеKpaheM BpeM~HCKO~CPOKY. ----
TaKo~e, Воjнобезбедноена агеilциjа пе се за потребе расветл.авшьа околности наведених у

кривичноj приjави, оперативно ангал~т_~~ЗВШЧИ1_И_I.1.9J.:р-ебна ~ Л}1OjЗер~ра~JUЫLУ

евиденциjама МО и BojcKe Србиjе, идент_ификовати ~лица и УТ.Е!рдити _ личне '1. O~
иден-тиф-йicа:ционё лодатке стаpёiiIИна rВ2jнИка коjи: су се у КрИТИЧНО ву-еме H~~~ у ~tг

граНИЧНИ~ГJединицaJ.4аJасадапребиваjу на териториjи Републиrcе Србиjе како би од тих
Л'Ица пр'икynили потребна обавештеFЬа. _.---'- - .. ~'--""'_~"'" -----..;
Прилог:

- као у тексту
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