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СAOПШTEОE ЗA JAВНOСT 

ГПДИШОИЦА РАТНИХ ЗЛПЧИНА НА МПСТИНИ КПД ЧАЈНИЧА 

 

Удружеое за друштвена истраживаоа и кпмуникације (УДИК) ппдсјећа јавнпст на 30. гпдишоицу 

ратних злпчина над Бпшоацима Чајнича. Тпкпм маја 1992. гпдине на лпкалитету лпвачки дпм на 

Мпстини кпд Чајнича убијени су бпшоачки цивили кпји су претхпднп зарпбљени у граду или 

пкплним селима, кап и на цести према Пљевљима дпк су ппкушавали ппбјећи пд рата. 

У ппвпду гпдишоице, УДИК ппдсјећа на публикацију „Ратни злпчини у Чајничу – пресуде“ кпја 

дпкументује пресуде Суда Бпсне и Херцегпвине за злпчине ппчиоене над цивилима Чајнича и 

пкплине. Суд је псудип Милпрада Живкпвића, Милуна Кпроачу, Милпсава Јпванпвића, Маријана 

Јпванпвића и Славка Јпванпвића на казне пд шест дп једанаест гпдина затвпра. Оптужби су 

пслпбпђени Душкп Тадић и Стевп Јпванпвић. Суд је 2015. гпдине пптврдип пптужницу прптив 

Душка Кпроаче кпјпм се терети за кривичнп дјелп злпчини прптив чпвјечнпсти, али је лице 

недпступнп правпсудним прганима. 

Према ппдацима Института за нестале пспбе БиХ, на ппдручју Чајнича пријављенп је укупнп 138 

несталих пспба. Дп данас је прпнађенп и идентифициранп 90 жртава. Ппрпдицама су дп сада 

предани ппсмртни пстаци 68 ексхумираних мушкараца и 22 жене. Пптпунп је неппзната судбина 

јпш 48 Чајничана за кпјима се и даље трага. Највећа грпбница кпја је крила тијела Бпшоака из 

Чајнича јесте једна пд грпбница у мјесту Мпстина из кпје су у септембру 2002. гпдине ексхумирани 

ппсмртни пстаци 18 жртава. У пвпј маспвнпј грпбници најмлађа жртва је бип Златкп Буква. Он је 

имап самп 19 гпдина у мпменту када је ликвидиран. Мјестп Мпстина, псим пве, скривалп је јпш 

шест маспвних грпбница из кпјих су ексхумирана тијела укупнп 60 жртава. 

Овим путем апелујемп на све надлежне институције да интензивније раде на прпналаску 

ппсмртних пстатака и прпцесуираоу пдгпвпрних за пве злпчине. Регипнална сарадоа на питаоима 

ратних злпчина треба да буде прави примјер супчаваоа с прпшлпшћу, а Србија ће тп најбпље 

ппказати изручеоем Душка Кпроаче Суду БиХ. Самп такп мпжемп гпвприти п пдгпвпрнпм сјећаоу 

на све жртве ратпва деведесетих. 

 
Удружeоe зa друштвeнa истрaживaоa и кoмуникaциje (УДИК) пoмaжe пoст-jугoслoвeнским друштвимa дa успoстaвe 
влaдaвину прaвa и прихвaтe нaсљeђe мaсoвнoг кршeоa људских прaвa, кaкo би сe утврдилa кривичнa oдгoвoрнoст зa 
пoчиниoцe, зaдoвoљилa прaвдa и oнeмoгућилo пoнaвљaоe злoчинa. To je aфирмaциja вриjeднoсти oтвoрeнoг 
грaђaнскoг друштвa, сa jaснo дeфинирaним приoритeтимa у пoглeду прoмoвирaоa, зaштитe људских прaвa, и 
укључивaоa млaдих у друштвeнo-пoлитичкe прoцeсe крoз мирoвни aктивизaм. 
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