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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ТУЖИЛАШТВО  
ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

КТРЗ-14/07 
03.06.2009. године 

Б е о г р а д 
ДК/ЈС  

  

 

ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ 
Веће за ратне злочине 

 
 

Б Е О Г Р А Д   
 
 
 

На основу чл. 265. ст.1. у вези чл. 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном 
поступку, подижем 

 
 

О П Т У Ж Н И Ц У 
Против: 

 
 

 АА, син ББ и ВВ, рођен ... године у ..., (ЈМБГ ...) држављанин ... Србије, 
настањен у ..., ул. ...,  
 

 
ШТО ЈЕ:  

 

У временском периоду од почетка октобра месеца 1991. године до краја 
јануара месеца 1992.године, у просторијама затвора у Старој Градишки, у 
Републици Хрватској у саставу тадашње Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије (СФРЈ), као припадник Територијалне одбране (ТО) 
Српске Аутономне Области (САО) Крајине, кршећи правила међународног права 
за време оружаног сукоба који је тада постојао, а није имао карактер 
међународног сукоба, између Југословенске Народне Армије (ЈНА) у чијем су 
саставу биле јединице ТО САО Крајине и добровољачки састави с једне стране, 
и хрватских оружаних формација у чијем су саставу биле јединице 
Министарства унутрашњих послова (МУП) Хрватске, Збора народне гарде (ЗНГ) 
и добровољци с друге стране, противно чл.3. ст.1. тач.1. и ст.2. тач.а), чл.4. 
ст.1. и чл. 27. ст.1. IV Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време 
рата од 12.08.1949. године („Службени лист ФНРЈ“, бр. 24/50), чл.4. ст.1. и ст.2. 
тач.а) и чл.13. ст.2. Допунског Протокола уз Женевске конвенције о заштити 
жртава немеђународних оружаних сукоба од 12.08.1949. године (Протокол II), 
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(„Службени лист СФРЈ“, Међународни уговори бр.16/78) према цивилним 
лицима која не учествују у непријатељствима, а противзаконито су затворена и 
лишена слободе у вези оружаног сукоба и налазе се у власти једне стране у 
сукобу, према којима се мора поступати у свакој прилици човечно, без икакве 
неповољне дискриминације засноване на етничкој припадности и који морају 
бити заштићени од сваког насиља или застрашивања, окрутно поступао,  вршио 
њихово мучење и телесно повређивање, тако што је:  

 
- неутврђеног дана у јануару месецу 1992.године, најпре наредио 

оштећеном (ошт.) ГГ да се изује и стојећи на прстима, чело окрене према зиду, 
а затим му почео гулити главу о зид повлачећи је горе – доле, након чега му је 
угурао шаку у уста чупајући му зубе и десни, поломивши му притом више зуба 
доње вилице, а потом га ударао по телу ногом обувеном у ципелу;  

 
заједно са НН мушким лицем:  
 
- дана 18.10.1991.године, најпре наредили ошт. ДД да стави руке на 

леђа, рашири ноге и стане лицем према зиду, након чега га је окривљени (окр.) 
почео тући ланцем, а НН лице пендреком, по телу, окр. му затим ударио шамар, 
а онда су га обојица ухватили рукама за косу и више пута му ударали главу о 
зид,  

- у два одвојена дана, у наведеном временском периоду, наредили ошт. 
ЂЂ да стави руке на леђа, рашири ноге и главу ословни о зид, а затим га 
почели ударати ногама обувени у ципеле, један с једне, а други са друге стране 
тела, све док није пао на под, потом га газили по телу, а када се по њиховом 
наређењу придигао и заузео првобитни положај, наставили да га туку на исти 
начин, при чему је два пута падао и два пута се дизао, што се поновило још 
једном приликом, једног од следећих дана,  

 
на који начин је поменутим оштећенима, припадницима хрватске 

националности наносио велике патње, повреде телесног интегритета и 
здравља,  

 
- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142. ст.1. Кривичног закона Савезне Републике Југославије 
(КЗ СРЈ).  

 
 

 
 ТУЖИЛАЦ 

 ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 
Владимир Вукчевић 
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