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Прибпј – Сaрajeвo 

22. пктпбра 2021. гoдинe 

 

СAOПШTEОE ЗA JAВНOСT 

ГПДИШОИЦА ПТМИЦЕ ЦИВИЛА ИЗ СЈЕВЕРИНА 

 

Удружеое за друщтвена истраживаоа и кпмуникације (УДИК) из Сарајева и Женски глас – Прибпј 

ппдсјећају јавнпст на 29. гпдищоицу птмице и убиства цивила из Сјеверина (Прибпј, Србија). 

Дана 22. пктпбра 1992. гпдине припадници српске паравпјне фпрмације „Осветници“, кпјпм је 

кпмандпвап Милан Лукић, птели су 16 пспба бпщоашке наципналнпсти кпји су из села Сјеверин 

аутпбуспм ппщли на ппсап у Прибпј. Аутпбус је заустављен у селу Мипше (Рудп, БиХ), на путу за 

Прибпј, а тпм приликпм су из аутпбуса изведени самп припадници бпщоашке наципналнпсти – 15 

мущкараца и једна жена. Камипнпм су пдвезени у хптел „Вилина Влас“ у Вищеград. Ппслије 

некпликп дана психишке и физишке тпртуре, цивили су стријељани, а тијела су башена у Дрину. У 

нпћи пред птмицу аутпбуса, птет је и Сабахудин Ћатпвић испред ппрпдишне куће. Од тада му се 

губи сваки траг. Све жртве су биле држављани Савезне Републике Југпславије. Дп сада су 

прпнађени ппсмртни пстаци самп једне жртве (Медредин Хпчић), дпк се пстали и даље впде кап 

нестали. 

За пвај злпшин Окружни суд у Бепграду је псудип Ђпрђа Шевића на 15 гпдина затвпра, те Драгутина 

Драгићевића, Милана Лукића и Оливера Крсманпвића на пп 20 гпдина затвпра. 

Прпщлп је двадесет и девет гпдина пд пвпг ратнпг злпшина, а ппрпдице жртава јпщ увијек трагају за 

ппсмртним пстацима свпјих најмилијих. Жалпснп је да институције Србије не третирају убијене кап 

цивилне жртве рата самп затп щтп су убијени на теритприји друге државе. Тп је недппустивп и 

срамптнп, јер Сјеверин нам јаснп ппказује да слушај птмице није бип никакав унутращои рат у 

Бпсни и Херцегпвини, негп птвпрена агресија према пспбама друге етнишке припаднпсти. Није билп 

важнп шији сте држављанин негп какп се зпвете. Затп сматрамп да пве жртве треба да дпбију статус 

какав заслужују, а шланпви оихпвих ппрпдица ппдрщку и нпвшану накнаду Србије. 

Сјећамп се убијених цивила из Сјеверина: 

Алија Мандал, Дервиш Софтић, Есад Чихић, Идриз Гибовић, Хајрудин Сајтаревић, 

Медредин Хочић, Мехмед Шебо, Медо Хочић, Мевлида Колчић, Митхад Софтић, 

Мујо Алихочић, Мустафа Бајрамовић, Рамахудин Ћатовић, Рамиз Беговић, 

Сабахудин Ћатовић, Сеад Пецикоза и Зафер Хачић. 


