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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Одељење за ратне злочине 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

            Сходно одредби чл. 47.ст1. Закона о пружању међународне правне помоћи у 

кривичним стварима, уређујемо према законима РС потврђену оптужницу 

Тужилаштва-Тужитељства БиХ број Т20 0 КТРЗ 0002825 10  од 20.11.2017.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 ......, рођ...., рођеног ..... године у ......, ...., 

ЈМБГ ......., са пребивалиштем у ........., улица ........ број ....., ....., држављанин ......... , по 

занимању .........., завршио ......школу... 

 

јер постоји оправдана сумња да је: 

 

 За време рата и немеђународног оружаног сукоба у Босни и Херцеговини, 

између Војске Републике Српске и Армије Републике Босне и Херцеговине, на 

територији општине Калиновик, као припадник Војске  Републике Српске,  поступајући 

супротно правилима међународног права, кршећи одредбе члана 3. став 1. тачка а) и ц) 

и члана 27. став 2. IV Женевске конвенције о заштити грађанских особа  за време рата 

од 12.08.1949. године, и чл. 4. став 1. и став 2. тачка а) Допунског протокола II уз 

Женевске конвенције од 12.08.1949.године о заштити жртава  немеђународних 

оружаних сукоба,  силовао женску особу бошњачке националности, тако што је тачно 



неутврђеног дана у месецу августу 1992. године, у вечерњим сатима, заједно са још 

једним НН припадником Војске Републике Српске, дошао до Основне школе „Миладин 

Радојевић“ у Калиновику, где су се налазили незаконито заробљени цивили бошњачке 

националности са подручја Калиновика, Гацка и других суседних општина, углавном 

жене и деца и мањи број мушкараца, ушао у учионицу у којој су се налазили заробљени 

цивили и именом прозвао оштећену,  сведокињу са псеудонимом „Б1“, рекавши јој да 

изађе из учионице, па након што је иста то учинила и са собом повела своје малолетно 

дете, наредио јој да врати дете, а када је оштећена то одбила да учини, запретио јој да 

ће силовати њено дете, ако га не врати, па је иста у страху за живот свог детета вратила 

дете у учионицу и поново изашла у ходник испред учионице, да би је потом  одвео до 

суседне учионице у којој није било заробљених цивила, увео у исту, а у коју учионицу 

је са њима ушао и један НН припадник Војске Републике Српске, који је брзо потом и 

изашао, након чега јој је АА наредио да се скине, што је она одбила, да би потом исти 

кренуо према вратима говорећи да ће јој узети децу, па је иста у страху за живот своје 

деце скинула одећу, након чега ју је силовао уз претњу да не сме никоме рећи за то, јер 

ће прво страдати њена деца а онда и она, а након извршеног силовања јој је наредио да 

се не облачи и изашао из учионице, да би одмах после тога у учионицу поново ушао 

НН припадник Војске Републике Српске, те је и он силовао сведокињу „Б1“, 

 

 дакле, за време рата у БиХ и немеђународног оружаног сукоба између Армије 

Републике Босне и Херцеговине и Војске Републике Српске,кршећи правила 

међународног права, присилио другу особу на сексуални однос, 

 

 - чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ. 
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