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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ТУЖИЛАШТВО 
ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

КТРЗ-13/07 
16.04.2008. године 

Б е о г р а д 
ВМ/ЈА 

  

 
ОКРУЖНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ 

- Већу за ратне злочине - 
 
 

Б е о г р а д  
 
 

 На основу чл. 46. ст.2. тач.3. у вези чл. 3. и 4. ст.2. Закона о 
организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, 
подижем 
 

О П Т У Ж Н И Ц У 
против: 

 
 

 1. AA, ЈМБГ ..., од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођеног ..., са 
пребивалиштем у ..., држављаниа ..., ..., са завршеном ..., регулисаном 
војном обавезом, без података о осуђиваности, сада у притвору по 
решењу истражног судије Већа за ратне злочине Окружног суда у 
Београду Ки.В.бр.11/07 од 19.10.2007.године, касније продужаваног 
решењима Већа за ратне злочине Окружног суда у Београду и 
Врховног суда Србије, а који му се рачуна од 18.10.2007.године када је 
лишен слободе, 
 
 
 2. АБ, ЈМБГ..., од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођеног ..., општина ..., 
са боравиштем ..., држ. ..., писменог, са завршеном ..., без запослења, 
војску у бившој СРЈ служио ..., ..., без података о осуђиваности, био у 
притвору по решењу истражног судије Већа за ратне злочине 
Окружног суда у Београду Ки.В.бр.11/07 од 19.10.2007.године, а који му 
се рачуна од 17.10.2007.године па до 04.12.2007.године када му је 
притвор укинут, сада се брани са слободе. 

 
ШТО СУ: 
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 Кршећи правила међународног права садржана у IV Женевској 
конвенцији о заштити грађанских лица за време рата од 12.08.1949. године-
чл.3.ст.1. тач.а) у вези чл. 13. ст.1. и чл.4. ст.2. тач.а) Допунског протокола 
уз наведену Женевску конвенцију о заштити жртава немеђународних 
оружаних сукоба (Протокол II), у марту месецу 1992. године за време 
унутрашњег оружаног сукоба између организованих оружаних јединица 
тадашње Републике Српске Крајине, с једне стране, и с друге, 
организованих оружаних формација Збора народне гарде (ЗНГ) и МУП-а 
Републике Хрватске, извршили убиство шест цивилних лица хрватске 
националности који нису припадали ни једној оружаној формацији, нити су 
учествовали у војним операцијама, тако што су, и то окр. АА, као помоћник 
команданта за безбедност 2.батаљона у саставу 19.бригаде Војске 
Републике Српске Крајине, а окр. АБ као војник 4.чете истог батаљона, 
заједно дошли  из седишта батаљона у Ласињу до Банског Ковачевца, 
општина Карловац, Република Хрватска, где је окр. АА, прво,  лажно 
представио старешинама и војницима 3.вода из састава 5.чете наведеног 
батаљона да по наређењу више команде има задатак да организује 
пребацивање преосталих цивила ван подручја борбених дејстава, након 
чега је у вечерњим сатима по његовом захтеву и у његовој организацији, и 
уз учешће неколико војника 1.и 2.одељења 3. вода из састава 5.чете, 
доведено шест преосталих цивилних лица несрпске, односно хрватске 
нациоланости који раније нису избегли у двориште куће испред броја 8 у 
Банском Ковачевцу, да би тада окр. АА узео аутоматску пушку од једног 
присутног војника и са удаљености од око 3-5 метара започео рафалном 
паљбом да пуца по приведеним цивилима, а одмах за њим то исто учинио 
је и окр. АБ, такође из аутоматске пушке, при чему је окр. АА испалио из 
аутоматског пиштоља „Шкорпион“ неколико појединачних хитаца у главу 
палог АВ, који је још показивао знаке живота, па су тако том приликом, 
поред овог јединог мушког цивилног лица, живота лишили и АГ, АД, АЂ, АЕ 
и АЖ, те на крају њихова тела заједно бацили у оближњи бунар који се 
налазио у истом дворишту, и који је након тога, такође у организацији и по 
наређењу окр. АА делимично зарушен неком експлозивном направом од 
стране непознатих припадника исте војне јединице;   
 
 
 

- чиме су извршили кривично дело ратни злочин против 
цивилног становништва из чл. 142. ст.1. КЗ СРЈ у 
саизвршилаштву, у вези чл. 22. КЗ СРЈ.  

 
  
 
 

  ТУЖИЛАЦ  
ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 
Владимир Вукчевић 

 


