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 Сходно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународно правне помоћи 

у кривичним стварима, те на основу чл. 331. ст.1. и 2 и члана 332 Законика о кривичном 

поступку у вези чл. 43. ст.2. тач.5. Законика о кривичном поступку и чл. 3. и чл. 4. Закона 

о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине преузимам 

гоњење по потврђеној оптужници Тужилаштва Босне и Херцеговине број Т 20 0 КТРЗ 

0008831 14 од 31.05.2015. године и исту уређујем према законима Републике Србије тако 

да она гласи  

 

 

 

O П Т У Ж Н И Ц У 

 

  

 Против:  

 

 AA, зв. "..." и ".....", син ...., и мајке .... рођ. ...., рођен .......... године у ........., ......... са 

пријављеним пребивалиштем у ул. .......... бр. ........., ЈМБГ ........, држављанин ... ., писмен са 

завршеном ........... школом, не води се други кривични поступак,  

 

 Што је: 

 

за време оружаног сукоба, у тадашњој Републици БиХ, вођеног између припадника 

оружаних снага српске, хрватске и бошњачке националности у периоду од 1992. до 1995. 

године, као командир чете Моштанице Територијалне одбране (ТО) Братунац, кршећи 

правила међународног права и то члан 3 IV Женевске конвенције о заштити грађанских 

лица за време рата од 12.08.1949. године, ратификоване од Народне скупштине ФНРЈ 

(„Сл.лист ФНРЈ“ бр.24/50) и противно члану 4. став 1. и став 2. и члану 13. и 17. ст.1 и 2, II 

Допунског протокола уз ову Конвенцију,  
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Дана 10. јуна 1992. године присилно раселио муслиманско становништво из села 

Суха тако што је у јутарњим сатима, обучен у војну СМБ униформу, наоружан пушком 

заједно са групом наоружаних припадника чете Моштанице ТО Братунац и другим 

наоружаним припадницима ТО Братунац, опколили а потом и напали село Суха, општина 

Братунац, већински насељено бошњачким становништвом, при чему је током напада AA  

наређивао бошњачким цивилима да изађу из својих кућа, па је тако заједно, са другим 

припадницима ТО, AA, учествовао у извођењу из кућа око 300 цивила несрба, мештана 

села Суха, жена, деце, мушкараца и старијих лица, међу којима су између осталог били: 

AБ која је била у другом стању, АВ, АГ, АД који је био непокретан, супруга АЂ која је 

била у другом стању и њихово двоје деце, супруга и деца сведока М-21, родитељи АЖ, АЗ 

и АИ, АЈ, АК и њена деца АЛ и АЉ, АМ са супругом и њихово двоје деце, М-22 и 

његова супруга са њихово двоје малолетне деце, сведок М-19 и његова супруга и деца, АН 

и његова супруга АЊ, сведок М-16 и његови родитељи, АО, АП, АР, АС, АТ, АУ, АФ, 

АХ, АЦ, АЧ,АЏ, АШ, БА, БВ, БВ, БГ, БД, БЂ, БЕ, БЖ са супругом, БЗ, сведок М-17 

његова супруга и син, БИ, БЈ, БК, БЛ са супругом БЉ и синовима БМ и БН, БЊ са 

супругом и њихово двоје деце, БО, БП, БР са двоје малолетне деце, БС са двоје унучади, 

БТ са двоје деце, БЋ са двоје деце, комшије БО: БФ и БУ са двоје деце, рођака БО: БХ 

са двоје деце, БЦ и његова супруга, те друге цивиле, сви незаконито изведени из својих 

кућа, док су истовремено наоружани припадници ТО мегафоном позивали мушкарце који 

су се скривали у шуми, да се предају под претњом да ће бити убијени и да ће њихове 

супруге и деца које су претходно истерали из кућа бити убијени, након чега су се 

војницима предали сведок М-21, БЧ, АИ, АЗ, АЋ, БЏ, БШ, сведок М-20 са супругом и 

децом, сведок М-18, ВА, а АА у циљу да пронађе сво цивилно становништво села Суха, 

под претњом да ће их убити, као и чланове њихове родбине, наредио сведоку М-16, АЗ и 

АЖ, да пронађу и доведу остале чланове своје родбине, што су ови и учинили те се 

вратили у село где су наоружани припадници ТО скупили заточене мештане у центру 

села, а сам АА из склоништа где су се крили пронашао и истерао старије лице ВБ и 

његову супругу, БО, ВГ, ВЂ и његову супругу ВД, из куће сведока М-16 истерао сведока 

М-16, на који начин је незаконито истерано око 300 цивила мештана села испред куће ВВ  

у селу Суха, па је АА заточеним цивилима запретио речима "Немој да би неко покушао да 

побегне, зна шта га следује!", те наредио заточеним цивилима да стану у колону и крену, 

те су тако у колони, уз пратњу наоружаних припадника ТО Братунац и оптуженог АА на 

челу колоне, прво крећући се сеоским путем испред старе "пилане" у Братунцу сишли на 

магистрални пут за Братунац и путем стигли на фудбалски стадион Братунац где су 

наоружани војници чували цивиле села Суха и друге цивиле доведене из других места до 

касних поподневних сати истог дана, док нису дошли аутобуси када су жене деца и 

старија лица натерана да уђу у аутобусе којим су депортовани у правцу Кладња, а војно 

способни мушкарци спроведени у ОШ "Вук Караџић" чиме је око 300 мештана села Суха 

противправно и без императивне војне потребе присилно расељено из својих домова,    

 

 

- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва 

из члана 142. став 1. КЗ СРЈ. 

 

 

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА 

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ  

Светислав Рабреновић 

 

 


