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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ТУЖИЛАШТВО  
ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

КТРЗ-6/10 
25.06.2010.године 

Б е о г р а д 
ДК/ЈС 

  
 
 
 
 
 
 

ПРИТВОР  

 
 
 
 

 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 
Одељење 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 и чл. 3. и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа 
у поступку за ратне  злочине, подижем 
 

 
О П Т У Ж Н И Ц У 

 
 
 
Против:  
 

1. АА, син ББ и ВВ, рођен ... године у ..., држављанин ..., ЈМБГ ..., 
настањен у ..., 
 

2. ГГ, син ДД и ЂЂ, рођен ... године у ..., држављанин ..., ЈМБГ ..., 
настањен у ...,  

 
3. ЕЕ, син ЖЖ и ЗЗ, рођен ... у ..., држављанин ..., ЈМБГ ..., настањен у ...,  
 
4. ИИ, син ЈЈ и КК, рођен ... године у ..., општина ..., држављанин ..., ЈМБГ 

..., настањен у ...,  
 
 
 

ШТО СУ: 
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Током октобра месеца 1991.године на подручју општине Теслинград 
(Лички Осик) у Републици Хрватској, у саставу тадашње Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије (СФРЈ), као припадници Министарства 
унутрашњих послова (МУП) Српске Аутономне Области (САО) Крајине и 
Територијалне одбране (ТО) Теслинграда, кршећи правила међународног права 
за време оружаног сукоба који је тада постојао, а није имао карактер 
међународног сукоба, између јединица Југословенске Народне Армије (ЈНА), 
ТО и МУП-а САО Крајине као и добровољаца с једне стране и хрватских 
оружаних формација, у чијем су саставу биле јединице МУП-а Хрватске, Збора 
народне гарде (ЗНГ) и добровољци с друге стране, противно чл.3. ст.1. тач.1а. и 
чл.4. 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. Допунског протокола уз Женевске конвенције о заштити жртава 
немеђународних оружаних сукоба (Протокол II) од 12.08.1949.године 
(„Службени лист СФРЈ“, Међународни уговори бр.16/78), према цивилним 
лицима која не учествују у непријатељствима као и цивилним лицима која су 
затворена и лишена слободе у вези оружаног сукоба и налазе се у власти једне 
од страна у сукобу, према којима се мора поступати у свакој прилици човечно и 
која морају бити заштићена од сваког насиља, вршили убиства, 
 
 

при чему су: 
 

 
 у првој половини октобра месеца 1991.године у Теслинграду, након што 
су, због сумње да поседују радио-станицу и да сарађују са хрватским оружаним 
формацијама, лишени слободе ЛЛ, његови синови ЉЉ и ММ и ћерка НН, окр. 
ЊЊ, против кога је поступак раздвојен, као начелник ресора Државне 
безбедности (ДБ) МУП САО Крајине, коме се као свом претпостављеном 
обратио окр. АА командир специјалне јединице МУП САО Крајине и заменик 
командира станице милиције (СМ) Теслинград, питајући га шта да ради са 
ухапшеним члановима породице ... као и ОО, супругом ЛЛ, која је била на 
слободи, а након што је упознат за шта се породица ... терети, наредио окр. АА 
да их лиши живота, што му је поновио и након пар дана, када му се истим 
питањем још једанпут обратио окр. АА,  
 
 
 да би:  
 
 
 - у ноћи између 20. и 21.10.1991.године, окр. АА, поступајући по 
примљеном наређењу окр. ЊЊ, против кога је поступак раздвојен, постигао 
договор са припадницима ТО Теслинград, окр. ГГ и окр. ЕЕ да заједнички лише 
живота ошт. ОО, након чега су, наоружани ватреним оружјем, дошли до места 
Широка Кула, засеок Седлари, до викендице у којој је она боравила, да би окр. 
ГГ и окр. ЕЕ остали у дворишту чувајући стражу, док је окр. АА ушао у 
викендицу и хицима из ватреног оружја лишио живота ошт. ОО, након чега су 
окр. АА,  окр. ГГ и окр. ЕЕ, запалили њен леш и викендицу; 
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 - неколико дана касније, крајем октобра  месеца 1991.године, у вечерњим 
часовима, окр. АА, поступајући по примљеном наређењу окр. ЊЊ, против кога 
је поступак раздвојен, постигао договор са припадницима ТО Теслинград, окр. 
ГГ, окр. ЕЕ   и окр. ПП, протиг кога је поступак раздвојен и припадником СМ 
Теслинград окр. ИИ да заједнички лише живота ухапшене чланове породице ... 
и то ЛЛ, ЉЉ, ММ и НН, па су им у просторијама СМ Теслинград, најпре везали 
лепљивом траком руке и затворили им уста, а затим их увели у комби возило 
марке „Там“ којим је управљао окр. ИИ, и превезли до Сврачковог села, до 
крашке јаме „Голубњача“, где су их окр. АА, окр. ГГ, окр. ЕЕ, окр. ИИ и окр. ПП, 
против кога је поступак раздвојен, хицима из ватреног оружја лишили живота и 
потом бацили у јаму, 

 
- чиме су извршили кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из чл.142. ст.1. Кривичног закона Савезне Републике 
Југославије (КЗ СРЈ) у саизвршилаштву у вези чл.22. истог Закона. 

 
 

 
 Т У Ж И Л А Ц 

 ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 
Владимир Вукчевић 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


