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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 пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима подижем 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

 

 Против: 

 

 АА, рођен .... године у селу ...., општина ...., .........., од оца ........ и мајке ....., 

девојачко ......., тренутно настањен у месту ........., ул. .......... , ..., ЈМБГ .........., по 

националности ......., држављанин ............, по занимању ..........., завршио .........., писмен, 

..... 

 

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,  

 

      као припадник српске оружане стране у сукобу, и то као припадник сеоске 

страже, кршећи правила међународног права из члана 3. став 1. тачка а) IV Женевске 

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 чл. 13. ст. 2. и ст. 3. Допунског протокола уз Женевске конвенције 
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о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба (Протокол II), извршио убиство 

два цивила бошњачке националности, тако што је: 

 

 дана 03.06.1992. године, у поподневним сатима, у селу Прхово, општина Кључ, 

после војне акције изведене на том подручју два дана раније од стране српских 

оружаних формација, док је пролазио поред куће ББ, заједно са ВВ, ГГ и другим 

припадницима српских оружаних формација, обучен у војну униформу и наоружан 

аутоматском пушком, чувши женски плач из куће ББ, застали пред истом, да би у 

приземље куће отишли ГГ и ВВ, након чега је ГГ саопштио осумњиченом и осталим 

војницима да се у кући налазе три жене које су рањене, те да је исте потребно превести 

коњским колима до болнице, осумњичени АА уз претњу оружјем спречио је ГГ да им 

помогне, да би потом отишао до гараже ББ и из исте узео канту са горивом, са којом се 

упутио према улазним вратима у приземљу куће у коју је ушао, те у намери да наведене 

жене лиши живота просуо гориво по унутрашњости исте, а затим и по прозору 

просторије у којој су се оштећене налазиле, након чега је запалио пламен, услед чега су 

оштећене ДД и ГГ живе изгореле, заједно са мртвим телима ДД и ЂЂ, 

 

- чиме је учинио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва  из члана 142. став 1.  КЗ СРЈ. 
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