Република Србија
ТУЖИЛАШТВО
ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
КТРЗ-6/11
18.06.2012.године
Београд
ДК/ИИ
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
-Одељење за ратне злочинеБЕОГРАД
ВЕЗА: Ваш број К-По2-14/2011-Кв-По2-59/2012
На основу чл.331. ст.1. у вези чл.333. ст.2, чл.43. ст.2. тач.5. Законика о
кривичном поступку, и чл.3. и 4. Закона о организацији и надлежности државних
органа у поступку за ратне злочине, подижем
ОПТУЖНИЦУ

Против:
АА, зв. „ ... “ и “ ... “, син ББ и ВВ, рођен ... године у ..., ЈМБГ ..., држављанин ...,
настањен у ..., ул. ...,
Ш Т О Ј Е:
у времену од поподневних часова дана 20.11. до раних јутарњих часова дана
21.11.1991.године, на пољопривредном добру Овчара, у Вуковару, у тадашњој
Републици Хрватској, у саставу бивше Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије (СФРЈ), као припадник Територијалне одбране (ТО) Вуковара, која је била
у саставу тадашње Југословенске народне армије (ЈНА), кршећи правила међународног
права за време оружаног сукоба који је у том региону постојао, а који није имао
карактер међународног сукоба, противно члану 3. став 1. тачка 1а) и члану 4.А став 1, 2.
и 4, Треће женевске конвенције о поступању са ратним заробљеницима из 1949. године,
ратификоване од стране Народне скупшине ФНРЈ 1950.године, и члана 4. став 1. и 2.

тачка а) Допунског протокола уз Женевске конвенције из 1949.године о заштити
жртава немеђународних оружаних сукоба, од 8. јуна 1977.године («Сл. лист СФРЈ» број
16/78 – Међународни уговори), заједно са припадницима исте јединице и то: ГГ ДД,
ЂЂ, ЕЕ, ЖЖ, ЗЗ, ИИ и ЈЈ, те припадницима добровољачке јединице «Лева
суподерица», и то: КК, ЛЛ, ЉЉ, ММ (тада ... ), НН, као и са ЊЊ и добровољцем ОО,
против којих је поступак правноснажно окончан и више других НН лица, према ратним
заробљеницима
из вуковарске болнице, који су претходно положили оружје
припадницима ЈНА, а затим предати ТО Вуковара, у које су спадали припадници
хрватских оружаних снага, милиција, добровољачких јединица и лица која прате те
оружане снаге иако непосредно не улазе у њихов састав, вршио убиства и телесно их
повређивао,
тако што је:
у формираном шпалиру, рукама и ногама, ударао по разним деловима тела ратне
заробљенике који су били приморани да кроз шпалир протрче приликом уласка у
хангар, наносећи им телесне повреде, а када су ратни заробљеници пописани и у више
наврата трактором одвежени на Грабово, на око 1 километар од Овчаре, у формираном
стрељачком воду, из ватреног оружја пуцао у њих и тако их стрељањем лишио живота,
а по повратку са Грабова, испред хангара на Овчари учествовао и у стрељању задње
групе од десетак ратних заробљеника,
те је на овај начин лишено живота 200 /двестотине/ лица, од којих је
идентификовано 193 /стодеведесеттри/ лица и то:
1.
…
193.
Подаци о оштећенима су анонимизовани у складу са Правилником о анонимизацији
података о личности у оптужницама Тужилаштва за ратне злочине, А бр.82/19,
од 20.03.2019. године
- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против ратних заробљеника из
члана 144. КЗ СРЈ у саизвршилаштву, у вези члана 22. КЗ СРЈ.
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