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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Одељење за ратне злочине 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи 

у кривичним ствари,  уређујемо према законима Републике Србије потврђену 

оптужницу Тужилаштва БиХ Т20 0 КТРЗ 0009728/14 од 04.12.2014. године, тако што 

на основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и 2. и члана 332. ЗКП и члана 3. и 

4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне 

злочине подижемо 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

 

 Против: 

 

 AA, од оца ........ и мајке .........., рођен ......... године на .........., општина ........ 

ЈМБГ ........., држављанин Републике Србије,  

 

 

 Што је: 

  

 У периоду од краја маја 1992. године до краја јула 1995. године, кршећи правила 

међународног права и то одредбе Женевске конвенције о заштити грађанских лица за 

време рата од 12.08.1949. године ( IV Женевске конвенције)  и Допунског протокола уз 

Женевске конвенције од 12.08.1949. године о заштити жртава немеђународних 

оружаних сукоба (Протокол II) а посебно чланове 3, 27 и 49 Конвенције и чланове 4, 13 

и 17 Протокола, за  време немеђународног оружаног сукоба у Босни и Херцеговини 

између Војске Републике Српске, с једне стране и Армије БиХ са друге стране, на 

подручју Општине Рогатица, прво на дужности команданта Територијалне одбране 

Општине Рогатица, касније команданта Рогатичке бригаде и команданта Прве 

подрињске лаке пешадијске бригаде наредио да се изврше напади на цивилно 

становништво и насеља и учествовао у тим нападима који су имали за последицу смрт, 

као и да се врше убиства, мучења, нечовечна поступања, наношења патњи и повреде 

телесног интегритета, расељавање и пресељавање и противзаконита затварања 



несрпског становништва са подручја Општине Рогатица, тако што је преко њему 

подређених припадника Територијалне одбране, касније Рогатичке бригаде и Прве 

Подрињске лаке пешадијске бригаде, у сарадњи са припадницима полиције Станице 

јавне безбедности Српске општине Рогатице организовао незаконито затварање 

несрпског цивилног становништва на подручју општине Рогатица у заточеничке 

објекте, које је непосредно обилазио и у њима испитивао заточена лица, а лично 

руководио нападима припадника Територијалне одбране, касније Рогатичке бригаде, 

односно Прве Подрињске лаке пешадијске бригаде и Станице јавне безбедности 

Српске општине Рогатица на цивилно становништво у којима су припадници 

несрпског становништва у општини Рогатица убијани, незаконито затварани у 

заточеничке објекте и у њима премлаћивани, одвођени на обављање принудних радова 

или одвођени на непозната места од када се воде као нестали, заточене жене и девојке 

силовали, имовина несрпског становништва и установе намењене верским потребама 

уништене и координисао активности војних снага са полицијским снагама на подручју 

општине Рогатица у којима је целокупно несрпско становништво општине Рогатица 

присилно ван територије Српске Републике Босне и Херцеговине, тако што су: 

 

 1. У периоду од краја маја до почетка јуна 1992. године припадници 

Територијалне одбране Српске општине Рогатица, а након што је по наредби 

осумњиченог AA, од мештана села Пашића Кула, Бијелогорице и Годимиље у општини 

Рогатица, у којима су живели Муслимани, одузето наоружање које су они легално 

поседовали, извршили пешадијски напад на поменута села, тако што су пуцањем из 

аутоматског оружја и активирањем бомби убили цивиле: АБ, АВ, АГ, АД, АЂ, АЕ и 

АЖ, чија тела су ексхумирана почетком септембра 1998. године и запалили куће 

породица ......., ........, ......... и др.; 

 

 2. Дана 03. јуна 1992. године у јутарњим часовима припадници Рогатичке 

бригаде, извршили  пешадијски напад на небрањено село Сељани у општини Рогатица 

у којем су живели Муслимани, којом приликом су раздвојили мушкарце од жена и 

деце, а затим цивиле АЗ, АИ, АЈ, АК, АЛ, АЉ, АМ, АН, АЊ, АО, АП, АР, АС и АТ, 

одвели на локалитет Пљешевац у општини Рогатица, где су их пуцањем из ватреног 

оружја лишили живота, чија тела су ексхумирана у току септембра 2004. године на 

локалитету Диздарева њива у општини Рогатица, а жене и деца без икаквог правног 

основа лишили слободе и затворили у просторије Средњошколског центра „Вељко 

Влаховић“ у Рогатици, одакле су их након неколико дана транспортовали на Хрешу у 

општини Стари град Сарајево; 

 

 3. Дана 08. јуна 1992. године припадници Рогатичке бригаде и Станице јавне 

безбедности Српске општине Рогатица извршили пешадијски напад на цивилно 

несрпско становништво, које се крило у стамбеној згради у ул. Маршала Тита на броју 

6 у Рогатици, тако што су из аутоматског оружја пуцали и бацали бомбе, према згради 

којом приликом су убили цивила АЋ, наредили цивилима да изађу из станова, а када су 

они то учинили, АУ, АФ, АХ, АЦ, АЧ, АЏ, АШ, БА, БВ, БГ, БД, БЂ, БЕ, БЖ, БЗ, БИ и 

млдб. БЈ наредили да легну на асфалт, педесетак жена, деце и старијих мушкараца 

одвели до Средњошколског центра „Вељко Влаховић“ у Рогатици, где су их затворили 

у учионицу, иако за то није било законског основа, а затим цивиле АУ, АФ, АХ, АЦ, 

АЧ, АЏ, АШ, БА, БВ, БГ, БД, БЂ, БЕ, БЖ, БЗ, БИ и млдб. БЈ у колони одвели до 

поменутог Средњошколског центра, где су их постројили у два реда, везали им очи и 

руке, где је осумњичени АА, извршио њихову смотру, наредио да се млдб. БЈ и БИ 

одведу у просторије Средњошколског центра у Рогатици и да се постројени мушкарци 



убаце у аутобус и одвели у правцу насеља Каранфил махале, где је по њиховом 

довођењу у поменуто насеље наредио да се заточеник АШ врати у просторије 

Средњошколског центра, након чега су цивили АУ, АФ, АХ, АЦ, БД, БЕ, АЧ, АЏ, БА, 

БВ, БГ, БЂ и БЖ одведени у непознатом правцу, чија тела су пронађена и ексхумирана 

у току 2000. године у јами „Пакленик“ код села Калиманићи у општини Соколац; 

 

 4. У јуну 1992. године припадници Лаџевинске чете, Гучевске чете, 

Пљешевичке чете, Козичке чете и Интервентни вод, који су били у саставу Рогатичке 

бригаде, по усменој наредби осумњиченог АА, наредили мештанима села Кукавице, 

Кујунџијевиће и Месиће да предају наоружање којим су располагали, а након што су 

ови оружје предали, дана 09., 10. и 11. јула 1992. године или приближно тих датума, по 

усменој наредби осумњиченог АА, путем радио везе коју је пренео осуђени ББ, 

командиру Лаџевинске чете, на ова небрањена муслиманска села извршили прво 

артиљеријски а потом пешадијски напад, којом приликом је убијен већи број цивила 

међу којима су били: БК, БЛ, БЉ, БМ, БН, БЊ, БО, БП, БР, БС, БТ, БЋ, БУ, БФ, БЦ и 

БХ, чија тела су ексхумирана у селу Кукавице почетком октобра 1998. године, док се 

БЧ губи сваки траг, те је већи број кућа, у поменутим селима, у власништву 

Муслимана, запаљено; 

 

 5. Дана 15. јуна 1992. године код јаме „Пакленик“ код села Калиманићи у 

општини Соколац, које је било у зони одговорности Рогатичке бригаде, ВВ и још 

двојица припадника Рогатичке бригаде заједно са још неколико припадника 

Вишеградске бригаде и полиције Станице јавне безбедности Српске општине 

Вишеград, из аутоматског оружја и активирањем бомби лишили живота цивиле и то: 

БЏ, БШ, ВА, ВБ, ВГ, ВД, ВЂ, ВЕ, ВЖ, ВЗ, ВИ, ВЈ, ВК, ВЛ, ВЉ, ВМ, ВН, ВЊ, ВО, ВП, 

ВР, ВС, ВТ, ВЋ, ВУ, ВФ, ВХ, ВЦ, ВЧ, ВЏ, ВШ, ГА, ГБ, ГВ, ГД, ГЂ, ГЕ, ГЖ, ГЗ, ГИ, 

ГЈ, ГК, ГЛ, ГЉ, ГМ, ГН, ГЊ и ГО, које су тог дана у аутобусу испред фабрике слада 

„Расадник-Сладара“ у Рогатици везаних руку довезли на јаму Пакленик, док је са 

стрељања побегао ГП, чија тела убијених су ексхумирана у току 2000. године у јами 

„Пакленик“ код села Калиманићи у општини Соколац; 

 

 6. Дана 19. јуна 1992. године припадници Рогатичке бригаде, полиције Станице 

јавне безбедности Српске општине Рогатица и паравојне формације „Бели орлови“ 

извршили пешадијски напад на небрањено насеље Грачаница у општини Рогатица, у 

којима су живели Муслимани, тако да су наредили да изађу из кућа, а када су они то 

учинили, пуцањем из аутоматског оружја убили цивиле: ГП, ГР, ГС, ГТ, ГЋ, ГУ, ГФ, 

ГХ, ГЦ, ГЧ, ГЏ, ГШ, ДА, ДБ, ДВ, ДГ, ДЂ, ДЕ, ДЖ, ДЗ, ДИ, ДЈ, ДК, ДЛ, ДЉ, ДМ, ДН, 

ДЊ, ДО, ДП, ДР, ДС, ДТ, ДЋ, ДУ, ДФ, ДХ, ДЦ, ДЧ, ДЏ, ДШ, ЂА, ЂБ, ЂВ, ЂГ, ЂЕ, 

ЂД, ЂЖ, ЂЗ, ЂИ, ЂЈ, ЂК, ЂЛ, ЂЉ, ЂМ, ЂН, ЂЊ, ЂО, ЂП, ЂР, ЂС, ЂТ, ЂЋ, ЂУ, ЂФ, 

ЂХ и др., а затим жене, децу и старије мушкарце без икаквог правног основа одвели и 

затворили  у просторије Црквеног дома у Рогатици, за које време су из аутоматског 

оружја  пуцали у ваздух, у који Дом је долазио осумњичени АА и испитивао заробљена 

лица, заробљенице „ЂХ“, „ЂЦ“, „ЂЧ“, „ЂЏ“, „ЂШ“, „ЕА“ и др., одвођене у суседну 

зграду у насељу Текија, где су силоване од стране припадника Рогатичке бригаде, а 

заробљеницама ЕБ, ЕВ, ЕГ, ЕД, ЕЂ, ЕЖ, ЕЗ, ЕИ, ЕЈ, ЕК, ЕЛ, ЕЉ, ЕМ и ЕН наредног 

дана  везали руке и очи и у аутобусу одвезли у непознатом правцу, за чију судбину до 

данас нема никаквих информација, а након два до три дана заробљене жене, децу и 

старије мушкарце преместили у просторије Средњошколског центра „Вељко 

Влаховић“ у Рогатици; 

 



 7. Дана 19. јуна 1992. године припадници Рогатичке бригаде и полиције 

Станице јавне безбедности Српске општине Рогатица извршили пешадијски напад на 

цивилно становништво у насељу Живаљевина, у општини Рогатица, у којима су 

живели Муслимани, тако што су наредили да изађу из кућа, а када су то они учинили, 

запалили су куће ЕЊ, ЕО и др., а затим су без икаквог правног основа лишили слободе 

и одвели цивиле: ЕП, ЕР, ЕС, ЕТ и др., до бензинске пумпе, где је осумњичени АА 

наредио да се раздвоје мушкарци од жена и деце, да војно способне мушкарце цивиле 

ЕЋ, ЕУ, ЕФ, ЕП, ЕС, ЕТ, ЕР и млдб. ЕХ одведу у правцу фабрике слада „Расадник-

Сладара“, од када им се губи сваки траг, све до 2000. године када су њихова тела 

ексхумирана у јами „Пакленик“ код села Калиманићи у општини Соколац, „ЕЦ“ 

одвојио из групе жена и деце и одвео је на испитивање у просторије фабрике слада 

„Расадник-Сладара“ у Рогатици, док су жене и децу одвели и заточили у просторије 

Средњошколског центра „Вељко Влаховић“, у Рогатици; 

 

 8. Почетком августа 1992. године припадници Прве Подрињске лаке пешадијске 

бригаде напали небрањено село Ракитница, у општини Рогатица, у којем су живели 

Мислимани, тако што су прво извели артиљеријски, а потом и пешадијски напад, којом 

приликом су из аутоматског оружја убили цивиле: ЕЧ, ЕЏ, ЕШ, ЖА, ЖБ, ЖВ и ЖГ, 

чија тела су пронађена и ексхумирана почетком септембра 1998. године, ЖД, ЖЂ, ЖЕ, 

ЖЗ, ЖИ, ЖЈ, ЖК и ЖЛ, чија тела до данас нису пронађена; 

 

 9. Дана 02. августа 1992. године у јутарњим часовима припадници Прве 

Подрињске лаке пешадијске бригаде напали небрањено село Козарде у општини 

Рогатица, у којем су живели Мислимани, тако што су прво извели артиљеријски, а 

потом и пешадијски напад, којом приликом су из аутоматског оружја убили цивиле 

ЖЉ, ЖМ, ЖН и ЖЊ, чија тела су пронађена и ексхумирана почетком септембра 1998. 

године, ЖО, ЖП, ЖР, ЖС и његову кћерку и ЖТ, чија тела до данас нису пронађена, 

ранили цивиле ЖЋ, ЖУ, ЖФ, ЖХ, а цивиле ЖЦ, ЖЧ, ЖЏ, ЖШ, ЗА, ЗБ, ЗВ, ВГ, БД, 

3Ђ, ЗЕ, ЗЖ и ЗШ, без икаквог правног основа, лишили слободе и затворили у бараке 

фабрике слада „Расадник-Сладара“ у Рогатици; 

 

 10. Дана 02. августа 1992. године у раним јутарњим часовима припадници Прве 

Подрињске лаке пешадијске бригаде из правца Стијеница, Бурата и села Закомо, 

напали небрањено село Крамер, село у општини Рогатица, у којем су живели 

Мислимани, тако што су прво извели артиљеријски, а затим пешадијски напад, којом 

приликом су из аутоматског оружја убили цивиле ЗИ, ЗЈ, ЗК, ЗЛ, ЗЉ, ЗМ и ЗН, 

запалили неколико кућа, а потом без икаквог правног основа преко сто педесет цивила 

Бошњака лишили слободе и одвели до основне школе у селу Хан Стијенице, за које 

време је осумњичени АА из путничког возила „Голф“ кроз отворени прозор 

заробљеним цивилима говорио: „Хајте балије, шта сте развукли мајку Вам балијску, 

уколико неко покуша бјежати пуцаћу у њега“, а затим наредио да се раздвоје  војно 

способни мушкарци цивили ЗЊ, ЗО, ЗП, ЗР, ЗС, ЗТ, ЗЋ, ЗУ, ЗФ, ЗХ, ЗЦ, ЗЏ, ИА, ИБ, 

ИВ, ИГ, ИД, ИЂ, ИЕ, одведу иза школе, где су их припадници Рогатичке бригаде 

пуцњем из ватреног оружја убили, чија тела су пронађена и ексхумирана у току маја 

2011. године, на локалитету Иван Поље у општини Рогатица, а затим једном од својих 

војника наредио да се жене, деца и старији мушкарци затворе у просторије поменуте 

основне школе, из које су у току ноћи аутобусима транспортовани до Хреше на 

подручју Сарајева; 

 



 11. Дана 14. августа 1992. године или приближно тог датума у селу Косова у 

општини Рогатица, заједно са осуђеним ББ и још неколико припадника Прве 

Подрињске лаке пешадијске бригаде учествовао у незаконитом затварању цивила ИЖ, 

ИЗ, ИЈ и ЈК у гаражи власништво ИЛ, где су осуђени ББ и извесни ГГ у присуству 

осумњиченог АА физички злостављали и понижавали ИЗ ударајући га песницама у 

пределу главе, стављали му нож испод врата и терали га да једе метке 7,62 мм, ИЖ 

ударали песницама по глави и ногама по телу, услед чега је изгубио свест и ИЈ ударали 

песницама у глави, наносећи им тиме снажне телесне болове и патње, након чега су из 

гараже извели ИЈ од када му се губи сваки траг; 

 

 12. Дана 15. августа 1992. године припадници Прве Подрињске лаке пешадијске 

бригаде,  двадесет седам заточених цивила Бошњака из просторија фабрике слада 

„Расадник-Сладара“ у Рогатици одвезли на коту Јачен, у близини села Дуљевац, у 

општини Рогатица, на којој су коришћени као живи штит испред српских војника 

приликом напада на коту Јачен, где је осуђени ДД, припадник Рогатичке бригаде 

пуцајући из аутоматске пушке лишио живота заробљене цивиле: ИЉ, ИМ, ИН, ИЊ, 

ИО, ИП, ИР, ИС, ИТ, ИЋ, ИУ, ИФ, ИХ, ИЦ, ИЧ, ИЏ, ИШ, ЈА, ЈБ, ЈВ, ЈГ, ЈД, ЈЂ, ЈЕ, ЈЖ 

и ЈЗ, чија тела су ексхумирана у току септембра 1998. године у селу Дуљевац, у 

општини Рогатица, док су са стрељања побегли „ЈИ“, ЈК и ЈЛ; 

 

 13. У периоду од 08. јуна 1992. године од половине августа 1992. године 

припадници Прве Подрињске лаке пешадијске бригаде заједно са припадницима 

полиције Станице јавне безбедности Српске општине Рогатица и органима цивилне 

власти Српске општине Рогатица учествовали у формирању заробљеничких просторија 

у Средњошколском центру „Вељко Влаховић“ у Рогатици како би у исте 

противзаконито затворили муслиманско становништво, а које су обезбеђивали 

припадници Рогатичке бригаде, касније Прве Подрињске лаке пешадијске бригаде 

Рогатица, па држећи у заробљеништву између триста педесет и хиљаду цивила 

Мислимана са подручја општине Рогатица, у неусловим просторијама без адекватног 

смештаја, са веома оскудним дневним оброцима хране, изложени свакодневном 

физичком и психичком злостављању, од стране војника и полицајаца, у који је долазио 

осумњичени АА, испитивао и отпуштао неке од заробљених лица, која су аутобусима и 

камионима транспортовани до места Мангурићи и Каљина у општини Олово и до 

места Стоборани у близини Жепе, па су у току боравка у заробљеништву, у 

просторијама поменутог Средњошколског центра, заробљенице „ЈЉ“, „ЈМ“, „ЈН“, 

„ЈЊ“, „ЈО“, „ЈП“, „ЈР“, „ЈС“ и др. силоване, заробљеници мушкарци упућивани на 

копање ровова, ношење муниције за потребе српских војника и прављење митраљеског 

гнезда од врећа песка; 

 

 14. Половином септембра 1992. године припадници Прве Подрињске лаке 

пешадијске бригаде Рогатица извршили пешадијски напад на небрањена села 

Враголове и Карачићи у општини Рогатица, у којима су живели Муслимани, којом 

приликом су пуцањем из ватреног оружја убили ЈТ, ЈЋ, ЈУ, ЈФ, ЈХ, чија тела су 

ексхумирана у 2000. години, у штали ......, у селу Карачићи, ЈЧ, ЈЏ, ЈШ и КА, чија тела 

до данас нису пронађена; 

 

 15. У периоду од половине јуна 1992. године до краја 1994. године припадници 

Рогатичке бригаде, касније Прве Подрињске лаке пешадијске бригаде  Рогатица 

заједно са припадницима полиције Станице јавне безбедности Српске општине 

Рогатица и органима цивилне власти Српске општине Рогатица учествовали у 



формирању заробљеничких просторија у фабрици слада „Расадник-Сладара“ у 

Рогатици како би у исте противзаконито затворили муслиманско становништво, а који 

су обезбеђивали припадници Рогатичке бригаде, касније Прве Подрињске лаке 

пешадијске бригаде Рогатица, па држећи у заточењу око триста песедсет цивила 

Муслимана са подручја општине Рогатица у неусловним просторијама без адекватног 

смештаја, са веома оскудним дневним оброцима хране, изложени свакодневном 

физичком и психичком злостављању  од стране војника и полицајаца, у којима је 

учествовао и осумњичени АА, тако што је шакама и ногама ударао заточенике КБ, КВ 

и КГ, која су аутобусима и камионима транспортовани до места Мангурићи, у општини 

Олово и у логоре Сушица, Власеници и Батковић у Бијељини, па су у току боравка у 

заробљеништву, у просторијама поменуте фабрике слада, заробљенице „КД“ и др., 

силоване, заробљени мушкарци упућивани на чишћење градских улица и копање 

ровова, док су убијени КЂ, КЕ, КЖ, КЗ, КБ, КВ и КГ, чија тела  су ексхумирана у 

близини фабрике слада „Расадник-Сладара“ у току новембра 1998. године и у јами 

„Пакленик“, код села Калиманићи, у општини Соколац, у току 2000. године; 

 

 16. У периоду од краја јуна до краја августа 1992. године припадници Рогатичке 

бригаде, касније Прве Подрињске лаке пешадијске бригаде, без војних потреба и у 

намери да униште трагове постојања муслиманског народа, на подручју општине 

Рогатица, тенковским гранатама срушили Арнаутовића џамију саграђену 1558. године 

и Чаршијску џамију саграђену у XVII веку и минирали џамије у Крамер селу, 

Шљедовићима, Кукавицама, Махали, Ракитници и другим селима у којима су живели 

Муслимани; 

 

 17. У периоду од краја јуна 1992. године до краја јула 1995. године припадници 

Рогатичке бригаде, касније Прве Подрињске лаке пешадијске бригаде, са локалитета 

Борика у општини Рогатица, вршили артиљеријске нападе  на цивилно становништво 

Жепа, у општини Рогатица, у којој су живели Муслимани, а која је Резолуцијом Већа 

сигурности Уједињених нација број 824 (1993) на 3.208 седници дана 06.05.1993. 

године проглашена заштићеном зоном, којом приликом су убили више цивила, међу 

којима: КИ, КЈ, КЛ, КЉ, КМ, КН, КЊ, КО, КП, КР, КС, КТ и др, 

 

  

- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из члана 142.став 1. КЗ СРЈ. 
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