
 

 

 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Одељење за ратне злочине 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

Сходно одредби чл. 47 ст. 1 Закона о међународној правној помоћи у 

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

поступку, а у вези чл. 43 ст. 3 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 бр. Т20 0 КТРЗ 0003786 05 од 01.08.2014. године и исту уређујем 

према законима Републике Србије, тако да она гласи  

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

Против: 

 

1. AA, од оца ……. и мајке ......, рођеног ........ године у ..........., држављанин 

Републике Србије, и 

 

2. ББ, са надимком ......., од оца ............ и мајке ......., рођеног .......... године у 

............, држављанин Републике Србије, 

 

 

Што су: 

 

За време оружаног сукоба у тадашњој Републици Босни и Херцеговини, 

вођеног између припадника оружаних снага српске, хрватске и бошњачке 

националности, АА као командант 6. санске бригаде ВРС и ББ као комаднант 

штаба ТО  општине Сански Мост, а обоје чланови Кризног штаба општине Сански 

 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ТУЖИЛАШТВО 

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

КТО бр. 2/21 

25.03.2021. године 

Устаничка бр.29 

Б е о г р а д 

СПП/АР/ИП 
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Мост, кршећи правила међународног права и то чл. 3 ст. 1. тачка а), ц) и д) и чл. 76. 

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 чл. 4 ст.1 и ст. 2  и чл. 13. ст. 2 и 3 и чл. 17. ст. 1 и 2. II Допунског 

протокола уз ову конвенцију,   

 

Тако што су јединице које су им биле подређене учествовале у оружаним 

нападима на насеља која нису насељена српским становништвом, а у намери 

расељавања, убиствима, противправним затварањима, нападима на цивиле и 

цивилна насеља, физичким повређивањем, а окривљени АА и ББ, у стању 

урачунљивости, били су свесни да активностима њихових јединица могу бити 

извршена кривична дела и на то пристали, па су тако њихове подређене јединице 

извршиле:  

 

 1. Противправна затварања и физичко повређивање дана 25.05.1992. 

године, када је полиција у садејству са јединицама СОС-а и другим јединицама 

војске 6. санске бригаде почела хапшење по кућама цивила муслиманске и хрватске 

националности који су били општински функционери, политички активисти СДА, 

интелектуалци из Санског Моста, међу којима и АБ, АВ, АГ, АД, АЂ, АЕ, АЖ, АЗ, 

АИ, АЈ, АК, АЛ, АЉ, АМ, који су доведени у просторије Станице јавне 

безбедности, где су подвргнути испитивању, а након што је војска ухапсила првог 

председника Странке демократске акције АН, одвели га у село Магарица, у 

команду 6. санске бригаде, где је био претучен, а потом одведен у радио станицу 

„Сана“ где му је наређено да чита већ припрељен текст у ком „признаје“ да су му 

очи отворили официри и војници српских оружаних снага и да су за сву тугу и бол 

нанесену муслиманском народу искључиво криви Муслимани који нису имали 

слуха да пруже руку српском народу који му је великодушно пружао, којим 

текстом је позвао Муслимане да се предају српској војсци и да предају сво 

илегално и легално наоружање српским властима, као и да не наседају на приче 

муслиманских и хрватских екстремиста, јер ће то довести до масовног страдања 

недужног народа, те је након прочитаног текста одведен у Станицу јавне 

безбедности где је заједно са другима затворен у притворску јединицу, где су 

психички и физички злостаљани неки од њих, премештани, држани и 

премлаћивани у гаражама зв. „Бетонирка“ и поново враћани у Станицу јавне 

безбедности, да би до августа месеца 1992. године били пребачени у логор на 

Мањачу, сви осим верских службеника – АЈ и АК који су остали заточени у 

Станици јавне безбедности, који су потом убијени и чија тела су ексхумирана и 

идентификована на локалитету „Лугови – Трнава“; 

 

 2. Напад на цивилно становништво и цивилно насеље када су у току 

ноћи 26.05.1992. године, а након што су се артиљеријске јединице 6. санске бригаде 

стациониране на реону Магарица, Дабра и Крухара, а 1. и 4. пешадијски батаљон 

блокирали насеља Махала, Отока и Мухићи, на начин да су распоређени дуж 

магистралног пута Кључ – Приједор и десном обалом реке Сане, у току ноћи 

26.05.1992. године супротно правилима Међународног хуманитарног права 7., 8., 

9., 13. и 14. уз IV Хашку конвенцију о законима и обичајима рата на копну из 1907. 

године отпочеле артиљеријски напад са локалитета Магарица и Дабра на блокирана 

небрањена насеља Мухићи, Отока и Махала у којима се налазило цивилно 

становништво и које је трајало најмање 12 сати, којом приликом су приватне куће и 
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други цивилни објекти запаљени, а цивилно становништво, због страха за своје 

животе присиљено да се скрива и борави у подрумским просторијама својих кућа 

све до уласка пешадије; 

 

 3. Противправна затварања и физичко повређивање дана 27.05.1992. 

године, а након што су јединице 6. санске бригаде и интервентне јединице „Црног 

Ђорђа“ и Српских одбрамбених снага (СОС) ушли у насеље Махала, Мухићи и 

Отока, отпочели су претресе кућа из којих су без разлога и незаконито истеривали 

затечене цивиле, децу, жене и мушкарце, присиљавали их под претњом ватреним 

оружјем да се морају кретати према Дашићима и Кркојевцима, као местима 

одређеним за скупљање  становништва, где су држани под стражом наоружаних 

војника, без хране и воде цели дан, а одатле превежени и незаконито затворени у 

просторије Основне школе „Народни фронт“ и Спортска дворана, који су 

претворени у заточеничке објекте, том приликом је истерано из својих кућа и 

затворено готово сво становништво Махале, Мухића и Отоке, а цивиле АЊ и АО 

који су се на путу према Дашићима издвојили из колоне убили, чија тела су 

ексхумирана и идентификована у масовној гробници „Греда I“; 

 

 4. Убиства дана 27.05.1992. године када је приликом претреса, истеривања 

становништва и одвођења према сабирним центрима група војника је испред куће 

........ убила АП, а након што су у кући пронашли и из склоништа истерали затечене 

цивиле, у њих пуцали из аутоматске пушке и убили АР, АС, АТ, АЋ, АУ, АФ, АХ и 

његову гравидну супругу АЦ, чија тела су ексхумирана и идентификована из 

масовне гробнице „Греда I”; 

 

 5. Убиства и противправна затварања када је дана 27.05.1992. године у 

насељу Отока, наоружана група војника незаконито лишила слободе цивиле АЧ и 

АЏ, довела их до куће АШ где су из куће истерали све затечене цивиле, након чега 

је једна група војника АШ, његову супругу и снаху одвела у правцу Кркојеваца, а 

друга група војника одвела и убила цивиле АЧ, АЏ и БА, који су ексхумирани и 

идентификовани у масовоној гробници „Греда I“; 

 

 6. Напад на цивилно становништво и цивилно насеље када је дана 

31.05.1992. године артиљерија 6. санске бригаде стационирана код Основне школе 

у Кљевцима, супротно правилима Међународног хуманитарног права 7., 8., 9., 13. и 

14.  уз IV Хашку конвенцију о законима и обичајима рата на копну из 1907. године, 

отпочела неселективно гранатирање небрањених цивилних села Врхпоље и 

Хрустово која су се већ налазила у окружењу наоружаних и за напад спремних 

војника, којом приликом је велики број породичних кућа и пратећих објеката 

запаљен и порушен, а што је натерало цивиле да због страха за своје животе заклон 

потраже у подрумским просторијама и гаражама, све док у села није ушла 

пешадија; 

 

 7. Убиства дана 31.05.1992. године након што је војска ушла у небрањено 

село Хрустово, у гаражу која се налазила у кући ........., где је било скривено око 37 

цивила, углавном жена и деце, убацили експлозивну направу од чије експлозије су 

убијени БГ, БД, БЂ, БЕ, БЖ, дете БЗ, БИ, БЈ, дете БК, БЛ, БЉ, БМ, БН, БЊ, БО, БП, 

БР, БС, БТ и БЋ, који су ексхумирани и идентификовани у масовној гробници 

„Хрустово I – Кукавице“; 
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 8. Убиства и противправна затварања када је дана 31.05.1992. године 

након што је војска ушла у небрањени засеок Бегићи, сво затечено цивилно 

становништво довели пред кућу БУ, где су жене и децу затворили у кућу, а 

мушкарце повели преко њиве зв. „Виноградине“ према Врхпољском мосту, да би 

доласком до клаонице поред моста на реци Саници, ВВ убио цивиле БФ и БХ, 

доласком на раскрсницу у Врхпоље убио цивила БУ, на магистралном путу према 

Санском Мосту убио цивила БЦ, доласком на Врхпољски мост убио цивила БЧ, а 

заједно са другим војницима на Врхпољском мосту убијао цивиле на начин да су 

им наредили да се скину и скачу са моста, те док су падали у воду пуцали су у њих 

и тако их убијали, међу којима и БЏ, БШ, ВА, ВБ, ВГ, ВД, ВЂ, ВЕ, ВЖ, ВЗ, ВИ, ВЈ, 

ВК и ВЛ, који су ексхумирани и идентификовани у  масовној гробници 

„Врхпољски мост I и II“; 

 

 9. Убиства када су дана 01.06.1992. године, а након што су се становници 

Хрустова окупили на Керањском гробљу ради сахране погинулих у гаражи 

породице ........., артиљерија 6. санске бригаде их је почела гранатирати због чега су 

се склонили у оближњу кућу, власништво ВЉ, након чега их је опколила војска и 

испред куће одвојили жене од мушкараца, а након што су доведени и други 

мушкарци из села, њих око 100, довели на Врхпољски мост где су их раздвајали по 

групама, па су тако: 

 

а) њих око 25, међу којима је и ВМ, ВН, ВЊ, ВО, ВП, ВР, ВС, ВТ, ВЋ, ВУ, 

ВФ, ВХ, ВЦ, ВЧ, ВЏ, ВШ, ГА, ГБ, ГВ, ГД, ГЂ и ГЕ, одвели у правцу Томине и 

убили, чија тела су ексхумирана и идентификована у масовној гробници „Томина – 

Марковићи“, 

б) њих преко 20, међу којима и ГЖ, ГЗ, ГИ, ГЈ, ГК, одвели према Томини – 

Горњој Трамошњи и убили, чија тела су есхумирана и идентификована у масовној 

гробници „Горња Трамошња – Јанков До“, 

в) противправна затварања када су њих преко 20 одвели пред Станицу 

јавне безбедности и предали полицији која их је затворила у гаражу зв. 

„Бетонирка“, међу којима су били и ГЛ, ГЉ, ГМ, ГН, ГЊ, ГО, ГП, ГР, ГС, ГТ, ГЋ, 

ГУ, ГФ, ГХ, ГЦ, ГЧ, ГЏ, ГШ, ДА, где су премлаћивани, изгладњивани, да би 

августа месеца 1992. године заједно са другим из затеничких објеката Санског 

Моста транспортовани у логор „Мањача“ на Мањачи; 

 

10. Убиства, противправна затварања и расељавање када дана 

01.06.1992. године у Хрустову војници истерују из кућа цивиле под претњом 

оружја воде их у правцу Санског Моста, да би доласком на Врхопољски мост 

раздвојили мушкарце од жена и деце које су спровели у село Томина, а потом у 

заточенички објекат „Крингс“ у Санском Мосту, одакле су их протерали са 

територије општине, а мушкарце убили, међу којима и ДБ, ДВ, ДГ, ДЂ, ДЕ, ДЖ и 

ДЗ, чија тела су ексхумирана и идентификована у масовној гробници „Врхпољски 

мост – II“; 

 

11. Убиства када су дана 01.06.1992. године у Хрустову након што су ДИ и 

ДЈ, заједно са медицинском сестром ДК пуштени од стране војске која се налазила 

у селу да својим путничким возилом превезу у Дом здравља у Сански Мост рањене 

ДЛ и дете ДЉ, којом приликом су повезли и децу ДК, те доласком на Врхопљски 
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мост заустављени су од стране војника који су се налазили на Врхпољском мосту, 

истерани из возила које им је одузето, жене и деца су у пратњи затеченог доктора 

одвезени у Дом здравља, а ДИ и ДЈ су задржали у убили, чија тела су ексхумирана 

и идентифкована у масовној гробници „Вхопољски мост II“; 

 

12. Убиства и противправна затварања када у периоду од 31.05.1992. 

године до 04.06.1992. године у селу Хрустово војска наставља са претресом кућа и 

чишћењем терена, којом приликом затечено цивилно становништво истерује из 

кућа, те један број одводе у заточеничке објекте у Санском Мосту, а преко 50 

цивила убијају на различитим локацијама у селу, међу којима  су и ДМ, ДН, ДЊ, 

ДО, ДП, БС, ДР, БЊ, ДС, БП, ДТ, ДЋ, ДУ, ДФ, БР, који су ексхумирани и 

идентификовани у масовној гробници „Хрустово – I“, те ДХ, ДЦ, ДЧ, ЗЏ, ДШ, ЂА, 

ЂБ, ЂВ, БГ, ЂГ, БЋ, ЂД, ЂЕ, ЂЖ, који су ексхумирани и идентификовани из 

појединачних гробница у селу, ЂЗ, ЂИ, ЂЈ, ЂК, ЂЛ, ЂЉ, ЂМ, ЂН, ЂЊ, ЂО, ЂП, 

ЂР, ЂС, ЂТ, ЂЋ, ЂУ, ЂФ, ЂХ, ЂЦ, ЂЧ, који су ексхумирани и идентификовани из 

масовне гробнице „Врхпоље – поље“; 

 

13. Убиства и противправна затварања када након гранатирања 

31.05.1992. године војска улази у селу Врхпоље где врши претресе и под претњом 

оружјем из кућа и места на којима су се скривали истерује сво затечено цивилно 

становништво и након што су их окупили у центру села, наредили да село морају 

напустити и ићи у правцу Томине, пре поласка колоне са запрежних кола су  

издвојили и одмах почели ударати кундацима по свим деловима тела ЕЏ, ЕШ, ГЧ,  

ЕА, ЕБ, ЕВ и ЕГ, које су након што су истерани становници напустили село убили, 

чија тела су ексхумирана и идентификована у масовној гробници „Горња 

Трамошња  - Јанков До“; 

 

14. Убиства када су дана 31.05.1992. године из колоне цивила из села 

Врхпоља, која се кретала у правцу села Томина, након што су колону зауставили на 

Врхпољском мосту, војници су издвојили 7 цивила мушкараца, од којих су ЕД, ЕЂ, 

ЕЖ, ЕЗ, ЕИ убили, чија тела су пронађена у масовној гробници „Горња Трамошња 

– Јанков До“, а тело ЕЈ у гробници „Врхпољски мост – III“, док се цивилу ЕК од 

тада губи сваки траг; 

 

15. Противправна затварања и расељавања дана 31.05.1992. године након 

што су по налогу војске затечени цивили села Врхпоља који су истерани из својих 

кућа, осим издвојених мушкараца у селу и на Врхопљском мосту, без пртљага који 

се налазио у колима истерани у селу Томини, били су присиљени потпуно 

обесправљени ту боравити око месец дана, да би их дана 05.07.1992. године 

протерали из Томине у заточенички објекат хала „Крингс“ у Санском Мосту, а 

одатле камионима у Трнопоље у Приједору, одакле су теретним возом 

транспортовани за Добој где им је наређено да пешаче у правцу Грачанице до 

територије под контролом Армије БиХ; 

 

16. Убиства – када након 31.05.1992. године па надаље војска и даље врши 

претресе и чишћење по селу Врхпоље, да би пронађене и откривене мушкарце 

цивиле убили, међу којима и ВЉ, ЕЛ, ЕЉ, ЕМ, ЕН и ЕЊ, који су ексхумирани и 

идентификовани у појединачним гробницама у селу Врхопоље; 

 



 6 

17. Убиства – када дана 25.06.1992. године, након што је војска поново 

вршила претрес и преглед терена села Хрустово и Врхпоље, дошли у заселак 

Кењаре где су сво затечено цивилно становништво истерали из кућа на средину 

села, где су одвојили мушкарце од жена и деце, па жену и децу пуштају кућама, а 

мушкарце одводе у кућу .......... у Кљевцима, да би их сутрадан 26.06.1992. године 

одвели на локалитет Касапнице, затворили их у кућу ..........., у кућу убацивали 

бомбе и пуцали из ватреног оружја, а потом кућу запалили, којом приликом су 

убили ЕО, ЕП, ЕР, ЕС, ЕТ, ЕЋ, ЕУ, ЕФ, ЕХ, ЕЦ, ЕЧ, ЕЏ, ЕШ, ЖА, ЖБ, ЖВ, ЖГ и 

ЖД, док су сведок ЖЂ и ЖЕ успели побећи кроз прозор, да би војска ЖЕ пронашла 

и предала у Станицу јавне безбедности, од када му се губи сваки траг; 

 

 18. Напад на цивилно становништво и цивилно насеље, када су у 

периоду од 23.07.1992. године до 25.07.1992. године, артиљерија 6. санске бригаде,  

супротно правилима међународног хуманитарног права 7, 8, 9, 13. и 14. уз IV 

Хашку конвенцију о законима и обичајима рата на копну из 1907. године, вршила 

неселективно гранатирање небрањених села Стари Мајдан, Стара Ријека и 

Бришево, која су се налазила у окружењу војника 6. санске бригаде и 5. козарске 

бригаде из Приједора, којом приликом су приватне куће и други цивилни објекти 

запаљени, што је натерало цивиле да због страха за своје животе, бораве у 

неусловним просторијама, све док их није истерала пешадија 6. санске бригаде, 

која је ушла у села, 

 

19. Убиства, када су од 23.07.1992. године, до 25.07.1992. године, војска 

6.санске бригаде отпочела пешадијски напад на небрањена села Бришево, Стара 

Ријека, Стари Мајдан, којом приликом су палили куће и истеривали цивилно 

становништво из кућа, вршили претресе и одузимање личне имовине, те затечено 

становништво премлаћивали и психички и физички злостављали и на различите 

начине мучили и убили цивиле мушкарце и жене, међу којима су и: ЖЗ, ЖИ, ЖЈ, 

ЖК,  ЖЛ, ЖЉ, ЖМ, ЖН, ЖЊ, ЖО, ЖП, ЖР, ЖС, ЖТ, ЖЋ, ЖУ, ЖФ, ЖХ, ЖЦ, 

ЖЧ, ЖЏ, ЖШ, ЗА, ЗБ, ЗВ, ЗГ, ЗД, ЗЂ, ЗЕ, ЗЖ, ЗИ, ЗЈ, ЗК, ЗЛ, ЗЉ, ЗМ, ЗН, ЗЊ, ЗО, 

ЗП, ЗР, ЗС, ЗТ, ЗЋ, ЗУ, ЗФ, ЗХ, ЗЦ, ЗЧ, ЗЏ, ЗШ, ИА, ИБ, ИВ, ИГ, ИД, ИЂ, ИЕ и 

ИЖ, који су ексхумирани и идентификовани у појединачним гробницама у 

Бришеву и Старој Ријеци, ИЗ, ИЈ, ИК, ИЛ, ИЉ, ИМ, ИН, ИЊ и ИО, ексхумирани и 

идентификовани у масовној гробници „Стари Мајдан – Стара Ријека“, 

 

20. Противправна затварања – најмање дана 25.07.1992. године у селу 

Бришево, док је војска која је ушла у село убијала, палила куће, истеривала из кућа, 

те премлаћивала и психички и физички злостављала становништво, мушкарце 

истеране из кућа или ухваћене у шуми и другим местима на којима су се због 

страха за живот скривали, ухватили, те одвели и затворили у заточенички објекат 

„Крингс“ у Санском Мосту, где су око месец дана боравили на голом бетону, без 

основних услова за живот, где су испитивани и премлаћивани, међу којима и ИП, 

ИР, ИС, ИТ, ИЋ, ИУ, ИФ, ИХ, ИЦ, ИЧ, ИЏ, ИШ, ЈА, ЈБ, 

 

21. Убиства - дана 01.08.1992. године, војска је наставила са претресом 

муслиманских села на левој обали реке Сане, па доласком у село Лукавице, 

истерала сво затечено цивилно становништво из кућа, одвојили мушкарце од жена 

и деце, а потом 14 цивила мушкараца породице …….. одвели надомак села и 



 7 

убили, међу којима: ЈВ, ЈГ, ЈД, ЈЂ, ЈЕ, ЈЖ, ЈЗ, ЈИ, ЈК, ЈЛ, ЈЉ, ЈМ, ЈН и ЈЊ, који су 

ексхумирани и идентификовани у масовној гробници „Лукавице“, 

 

- чиме су извршили кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ, у вези чл. 22 КЗ СРЈ. 

 

 

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА  

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Снежана Павловић Пејић 

 

 


