
 

 

 

  ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

                                       Одељење за ратне злочине  

 

Б Е О Г Р А Д 

 

На основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и члана 332. Законика 

о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности 

државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. 

Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, подижем 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

Против: 

 

AA, од оца ……. и мajке ……, рођен ………. године у ………, општина 

…….., ЈМБГ …………., са пребивалиштем у …………, улица …………, 

држављанин Републике Србије и Босне и Херцеговине,  

 

Што је: 

 

За време унутрашњег (немеђународног) оружаног сукоба на територији 

Босне и Херцеговине, који се водио у периоду од 1992. до 1995. године између 

оружаних формација на страни српског, бошњачког и хрватског народа, а за време 

оружаног сукоба између војске и милиције Српске Републике БиХ, а касније 

Републике Српске са једне стране и Армије Републике БиХ са друге стране, кршећи 

правила међународног права из члана 3. став 1. тачка а) и ц) IV Женевске 
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конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12.08.1949.године (која је 

ратификована Одлуком Народне скупштине ФНРЈ, „Сл.лист ФНРЈ“ бр. 24/50) и 

чл.4 ст.1 и ст.2 тач. а) и е) и чл.13 ст.2 и ст.3 Допунског протокола уз Женевске 

конвенције о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба (Протокол II), у 

својству команданта 17. лаке пешадијске бригаде Кључ и члана  Кризног штаба 

општине Кључ и Ратног председништва општине Кључ: 

 

Наредио напад који је спроведен дана 26.06.1992. године  са припадницима  

јавне безбедности полиције, на небрњена муслиманска села у којој није било 

оружаних формација друге стране у оружаном сукобу већ настањене искључиво 

цивилним становништвом и то села Рамићи, Красулје, Хрипавци, Ошљак-општина 

Кључ, која не представљају војни циљ, којом приликом су становници наведених 

села убијени, међу којима и AБ, АВ, АГ, АД, АЂ, АЕ, АИ, а преживели мушкарци 

њих најмање 90 противзаконито лишених слободе и испитивани у објекту у 

Основној школи „Никола Мачкић“, где је према њима нечовечно поступано, 

психички и физички су злостављани и застрашивани, услед чега су неки заробљени 

умрли од последица премлаћивања, међу којима и АЈ, АК, АЛ, АЉ, а преживели 

после нечовечног понашања, мучења и злостављања од стране полиције 

транспортовани у логор ратних заробљеника Мањача, којом приликом је дошло до 

расељавања преживелих на територију са већинским Бошњачким становништвом, а 

да је приликом напада и после напада дошло до уништавања имовине цивила већих 

размера, а он као командант 117. лаке пешадијске бригаде који је био надређен 

непосредним извршиоцима наведених радњи, иако је за исте знао, имао дужност да 

ове радње спречи, а није учинио ништа да спречи њихово извршење, нити је после 

извршених радњи покренуо поступке против починилаца иако је раније против 

извршилаца блажих дисциплинских прекршаја покретао поступке, али никада и за 

кривична дела, а непосредни извршиоци су основано имали разлога да верују да 

оптужени АА неће против њих покренути било какав поступак што је био разлог да 

они несметано могу да наставе вршење кривичних дела; 

 

Наредио напад који је спроведен дана 10.07.1992. године у садејству са 

припадницима јавне безбедности полиције на небрњена муслиманска села засеоке у 

општини Кључ, у којој није било оружаних формација друге стране у оружаном 
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сукобу, већ настањене искључиво цивилним становништвом и то села  и засеоке  

Доњи Биљани, Ботоњићи, Домазети, Бркићи, Јабуковица,  која не представљају 

војни циљ, којом приликом су све заробљене мушкарце незаконито лишили 

слободе, неки од њих приликом хапшња су убијени у наведеним засеоцима и 

селима, а остали су приведени противзаконито у просторије основне школе у 

Доњим Биљанима, где је полиција извршила попис заробљених после чега су 

извођени из просторија школе и убијани, док је део мушкараца стављен у аутобусе 

и одвезен у непознатом правцу и убијен, па је тако у нападу убијено најмање 219 

лица међу којима и АМ, АН, АЊ, АО, АП, АР, АС, АТ, АЋ, АУ, АФ, АХ, АЦ, АЧ, 

АЏ, АШ, БА, БВ, БГ, БД, БЂ, БЕ, БЖ, БЗ, БИ, БЈ, БК, БЛ, БЉ, БМ, БН, БЊ, БО, БП, 

БР, БС, БТ, БЋ, БУ, БФ, БХ, БЦ, 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, ГД, ГЂ, ГЕ, ГЖ, ГЗ, ГИ, ГЈ, ГК, ГЛ, ГЉ, ГМ, ГН, ГЊ, ГО, ГП, ГР, ГС, ГТ, 

ГЋ, ГУ, ГФ, ГХ, ГЦ, ГЧ, ГЏ, ГШ, ДА, ДБ, ДВ, ДГ, 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, ЂД, ЂЕ, ЂЖ, ЂЗ, ЂИ, ЂЈ, ЂК, ЂЛ, ЂЉ, ЂМ, ЂН, ЂЊ, ЂО, ЂП, ЂР, 

ЂС, ЂТ, ЂЋ, ЂУ, ЋФ, ЂЦ, ЂХ, ЂЧ, ЂЏ, ЂШ, ЕА, ЕБ, ЕВ, ЕГ, ЕД, ЕЂ, ЕЖ који су 

ексхумирани и идентификовани у масовним гробницама „Ланиште I“, „Црвена 

земља“, те гробницама у насељу Биљани иако је за исте знао, имао дужност да ове 

радње спречи, а није учинио ништа да спречи њихово извршење, нити је после 

извршених радњи покренуо поступке против починилаца иако је раније против 

извршилаца блажих дисциплинских прекршаја покретао поступке, али никада и за 

кривична дела, а непосредни извршиоци су основано имали разлога да верују да 

оптужени АА неће против њих покренути било какав поступак што је био разлог да 

они несметано могу да наставе вршење кривичних дела, 

 

- чиме је учинио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из члана 142. став 1., у вези члана  24.КЗ СРЈ.  

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА 

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

др Бруно Векарић 

 

 

 


