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Одељење за ратне злочине 

 

 

 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

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

помоћи у кривичним стварима, уређујем према законима Републике Србије, потврђену 

оптужницу Kaнтоналног тужилаштва Унско-Санског Кантона Бихаћ, Босна и 

Херцеговина, број Т 01 0 КТРЗ 0003567 98 од 22.09.2015. године, тако што на основу 

члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и 2. и члана 332. Законика о кривичном 

поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организације и надлежности државних органа 

у поступку за ратне злочине, подижем 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

 

 Потив:  

 

АА, рођен ... године у месту ..., Босна и Херцеговина, од оца АБ и мајке АВ, сада 

са пребивалиштем у ..., поседује личну карту број ... издату од Полицијске станице у 

......, ЈМБГ ...,  

 

      Што је: 

 

 

За време оружаног сукоба на територији Босне и Херцеговине, који се водио 

између оружаних формација на страни Српског, Бошњачког и Хватског народа у 

периоду од 1992. године до 1995. године, као припадник Војске Републике Српске,  
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кршио 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), на тај начин што је као 

припадник војске, тачно неутврђеног дана у другој половини јула 1992. године, у 

поподневним часовима, заједно са АГ из ... и још једним НН припадником Војске 

Републике Српске, у униформама војске и наоружани аутоматским пушкама дошли до 

куће оштећеног АД, у насељу Доња Саница, засеок Шљивари, Општина Кључ, и из 

куће, на силу - претњом оружјем, извели оштећеног АД цивилно лице Бошњачке 

националности, кога су потом одвели до места званог „Божин млин“ у Доњој Саници, 

који се налази непосредно уз реку Саницу, на ком месту су у оштећеног испуцали више 

метака и тако га лишили живота, а његово тело потом бацили у реку Саницу,  

 

- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ, у вези члана 22. КЗ СРЈ.  
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