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Površina: 354 cm2

АКЦИЈА СИПА И

БиХ ЗБОГ РАТНОГ
ЗЛОЧИНА ПОЧИЊЕНОГ У СЕЛУ ЧЕМЕРНО КОД ИЛИЈАША
ШШЛАШЂА

Кривична дјела

Шесторка похапшена
због покоља Срба
У нападу на
село убијено око
30 особа српске
националносги,

- Нидамо се да се неће поновити ситуација из иеких других случајева гоји се односе на
злочине над Србима. Дуго смо
чекапи правду и надали јој се
истакла је Цабова,
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-

гањено сганоннишгном срмске
националности. Током напада
по чињен је ратни шочин у којем је убијено око 30 особа
српске националности, међу којима је најмлађа жртва имала
16, а најстарија вишс од 80 година. Међу њима је било и десстак жсна. Зпочин у Чсмсрну
предсгавл>а један од нијтежих

-

Дирсктор

1јка. §1а5(з1 дтаП. сот

Сарајева.
Осумњичени су да су у
својству команданата и припадника структура Територијалне
одбране и Армије РБиХ из
Какња, Илијаша и Брсзе 10. јуна 1992. шдине учестшвиЈШ у
нападу па село Чемерпо иас-

-

тсресу правдс.

ПИШЕ: ЖЕЉКА ДОМАЗЕТ

из

злочинаца.
знало ко јс пгта раи пречименом, али
их ;хапсили икада
казао је Дамјано-

Мирјана Цабо го Организапије мородими чаробл>ених,
погш!>лих бораца и песталих
цивила Источно Сарајево нада
се да ће правосуђе радиш у ин-

жена, навело
Тужилаштво БиХ

шлији и Хамдији Спахићу из
Илијаша и Мирзету Бепшији

•
•
вић.

од 80 година.
Међу њима је
било и десетак

'Јуруцићу и Сепаду Сикири из
Какња, \Т ирсаЈ |у и Нусре1у Бе-

•

-

најсгарија више

_е

ратни злочин против
цивилног становништва
Ф ратни злочин против
ратних заробљеника
организовање групе
људи и подстреовање
на учињење кривичних
дјела ратног злочина
противправно убијање
и рањавање непријатеља
повреде закона
или обичаја рата

на хапшење.
Свс сс
дио именом
боље је да су
него никада

међу којима је
најмлађа жртва
имала 16, а

САГАЈЕВО Шесг особа
ухапшено је јуче на подручју
општина Какањ и Илијаш
зПог сумње да су почшили ратни злочип и убили око 30
Срба у илијашкпм селу Чемсрио 10.јупа 1992. године.
Хашме ња су мо ншму Тужилаппва БиХ обавили припадници Агенције за истраге и
заштшу БиХ (СИПА). Тужилаштво БиХ саопштило је да
се ради о некадашњим припадницима Тсриторијалнс одбране и Армије РБиХ Теуфику

•
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Саглоубиство

Ухаишени су приведени у
СИИА иа кримииалистичку
обраду, након чегп ћебиш мредати тужиопу, који ће их испи-

Тан>а Вуковић, кћерка убијеног Здравга Вуковића, годину послијепо<ољаје
извршила самоубиство ручном 5омбом у избјегли-

тати

и након тога

-

донијети

одлуку да ли ће затражити да
им буде одређен притвор. Срби
у Чемерну побијени су на најмонструозније начине. Више
очевидаца злочина у Чемерну
је рскло да су на унакажсним
тиј епима цивила виђени трагови крампова, мотика, тољага,
ножеви, вилушакн... Убијане су
читаве порсдице, само три пре-дрнжа сгановника су усмјела
да преживе покољ, а 15 кућа је
спаљено, Налог за напад на
Чемерно, према прикЈтзљеним
подапима, издао је бивши официр ЈНА Јусуф Мушинбеговић, а учествовало је око 100
припадника Теригоријалне одбранс из ссла Корита, Махмутовића Ријека и Орахова.
Продв оцнини су били Енсс Дурик иМирсад БешЈШЈа.
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јединица која је
учесгвовала у овом злочину је и
Друга чста Тсриторијалне одбране го Какња, која је бројала
око 40 чланова, прсдвођених
Теуфиком Турудићем.У нипиду
су >"1ествовали и припадници
ХОС-а, који су имали пггиб у
Тарчип допу. Читавом акцијом
командовао је Цемал Хапић из
Територијалне одбране, а напад је ишао из три правца.
Сви) бијени мјештани села
Чемерно су јуна 1992. првобитно сахрањени у заједничку

нком центру у Илијашу. Она
то урадила у очајању, јер
у подруму своје куће сакривена гледала кашјој

је
је

убијају најближе.

>_>

'

к^^^К|ШЦи!^^^|

.
.
_г/ гЛ?*- • Ј____Ч-_-___-_Р_Ч_-___

I

Једна од

злочина над жртвама српске
националности на подручју
Илијаша и околине навело је

'.[ужилапгао.
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гробнипу у селу го којег је Комисија за тражење несталих
РС 1999. године ексхумирала
30 тијела. Нека тијела нису
пронађена, јер су чимал_ени.
Међу њима је била слијепа и
непокреша сшрипа Н)н_а МиЛ1Љ. Посмртпи остаци су касније ш Чемерна пренесени и
са?фањсни на борачком гробљу
ни

Сокону.

ПОРОДИЦЕ,

ПРЕЖИВЈЕЛЕНАПАД
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Чсмсрно јс данас пусто, Јср
се нико од преживјелих није
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Рспубличког
це гттра за истраживање рата,
ратних злочина и тражење несталих лица Милорад Којић похвалио је тужиоца који ради на
овом продмсту.
У јануара оме I .цине у_[упили смо му све материјалне

-

доказе који се односе на овај
злочин и налазе са ексхумације
обављснс 1999. годинс. Дрстанили счо и сну дру'|у Ј1,окументаниђ' и ратш дпевпик једног
од команданата Османа Барјактаревића, који је предводио
учссникс овог напада, а који
више није међу живима ипикао је Којић.
Он се нада да ђе бити по-

-

дигнута ошужница, јер постоји
воља поступајућег тужиоца да
одговорни зн овај злочин б^ду
процеот1ра1ш.
-

ГТремн поцацима које ми

убијена су 33 лица
српске националности међу
којима су жене. дјеца и старци.
имамо

вратио. Срби ссло посјсћују 10.
јуна. да би паљењем свијећа и
пшагањсм вијенаца одали по-

Напад јс извсдсн око пст часона и ,|уди су заЈечени у куђнма. а миоги од њих па

ужс породипр убијсни, рскао јс
чј чекало

каже Којић
гада није жинио
и додаје да је овај предмет годинама стајао у л адицама Тужилаппва БиХ и да је крајње
вријсмс да кривци за овај злочин 5>ду процесуирани.

част жргвама. Чланови породица страдалих поздравили су
хапшење и изразили наду да ће
злочинпи бити адскватно
кижњени за своја недјела. Јован Дамјановић, чији су мајка,
брат и многобројни чланови

ди се неао1ребно ду!

спавању. Мјештани су побијени, а село до темеља спаљено
и никада вишс у њсму нико од

-

