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Б Е О Г Р А Д 

 

 

 Сходно одредби чл. 47. ст 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у 

кривичним стварима, уређујемо према законима РС потврђену оптужницу Тужилаштва 

Босне и Херцеговине број Т20 0 КТРЗ 0014039 17 од 20.12.2017. године, тако што на 

основу чл. 43.ст.2.тач.5, чл. 331ст.1.и2. и чл. 332 ЗКП и чл. 3. и 4.ст.1. Закона о 

организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

Против:  

 

 АА, званог ........, од оца ......... и мајке .........., рођеног ............. године у .........., 

Општина ................., са пребивалиштем у ..................., Република Србија, ЈМБГ 

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

 

 

 јер постоји оправдана сумња да је: 

  

 

За време непосредне ратне опасности на територији општине Сребреница и 

Братунац и оружаног сукоба између Армије Босне и Херцеговине и Војске Републике 

Српске, у својству војника ВРС, јединице Војна пошта ВП-7042 Братунац, кршећи 

правила међународног хуманитарног права, поступајући супротно одредбама члана 3. 

став 1. тачка ц) Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 

12.08.1949. године, узео активно учешће у силовању цивила бошњачке националности 

тако што је 

неутврђеног дана, почетком јуна 1992. године, након што је из просторије 

Рудника цинка и олова „Сасе“, месна заједница Сасе, Општина Сребреница, где је 

претходно била заробљена заједно са члановима своје породице и осталим цивилима 

бошњачке националности, оштећена АБ је заједно са својом сестром АВ и особом АК 



изведена из просторија комплекса Рудника цинка и олова Сасе од стране њој 

непознатих војника српске националности и одвежена возилом у правцу Братунца, да 

би их приликом доласка у Братунац ти непознати војници сместили у напуштену кућу у 

Братунцу, где је оштећена преноћила, да би сутрадан или једном од наредних дана у 

вечерњим сатима у ту кућу ушао ББ у пратњи неколико оштећеној непознатих 

наоружаних војника који су их одвели у другу кућу у Братунцу, где затиче АА званог 

........., којом приликом ју је у тој кући осумњичени присилио на сексуални однос  

(силовао) на начин да јој је у соби на спрату те куће прво наредио да скине одећу са 

себе, што је иста и урадила, бојећи се за свој живот, скинувши доњи део гардеробе, 

остајући да  стоји насред собе, да би јој затим осумњичени наредио да приђе и легне на 

кревет, што је иста морала да уради, те је оштећену силовао на том кревету 

ејакулирајући у њу, при чему је оштећена осећала бол и дрхтавицу, јер је била невина, 

што је све за последицу имало наношење повреда телесног интегритета и психичког 

здравља оштећене АБ, 

 

 - чиме би учинио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из 

члана 142. став 1. КЗ СРЈ. 
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