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Р е п у б л и к а   С р б и ј а  

ТУЖИЛАШТВО  

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

КТО бр. 2/14 

18.02.2015. године 

Б е о г р а д 

СС/AР 

 

 

 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

-Одељење за ратне злочине- 

 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

 На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о 

кривичном поступку и члана 3. и члана 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, званог „...“, ЈМБГ ..., од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођен ... у ..., 

Општина ..., ..., са пребивалиштем у ..., Улица ..., држављанин ..., по 

занимању ..., ..., ... и ..., ..., са завршеном ..., ..., ..., ..., ...;  

 

 

Што је: 

 

 

за време немеђународног оружаног сукоба на територији Републике Босне и 

Херцеговине (БиХ) који се водио између Армије Р БиХ и Војске Републике Српске, као 

лице које се добровољно прикључило војсци Републике Српске – Рајиновачке чете II 

вод, I и II одељење, противно одредбама члана  3. став 1. тачка а) IV Женевске 

конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12. августа 1949. године, у вези 

члана 4. став 1. и 2 тачка а) Допунског Протокола уз Женевске конвенције о заштити 

жртава немеђународних оружаних сукоба (Протокол II), као припадник Војске 

Републике Српске Крајине, у другој половини септембра 1992. године, на подручју 

места Дуљци, Ћукови – Дулиба и Орашац, Општина Бихаћ, заједно са другим 

припадницма војске и полиције Републике Српске лишили живота 23 цивилна лица, 

тако што је: 
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 - дана 23. септембра 1992. године, у јутарњим сатима, у засеоку Мешићи, село 

Орашац, Општина Бихаћ, заједно са ББ, ВВ, ГГ и ДД, наоружани аутоматским пушкама 

и обучени у војне и полицијске униформе, дошао до куће ЂЂ, како би пронашли ЕЕ, 

знајући да се исти налази код њега, знајући да се исти налази код њега и да су 

претходне ноћи у Орашцу убијани цивили и паљене њихове куће, те након што је неко 

од наведених дозивао ЕЕ да изађе из куће, на вратима су се појавили ЖЖ и њен брат 

ЕЕ, када су осумњичени АА, ББ, ВВ и ГГ и ДД, у намери да их лише живота, у исте 

испалили више метака, услед чега је ЖЖ пала у унутрашњост ходника и од задобијених 

повреда преминула на лицу места, док је ЕЕ је успео да побегне кроз прозор куће, 

бежећи према засеоку Лончић, а осумњичени ААо и остали, видевши да ЕЕ бежи, 

потрчали за њим и у воћњаку, у близини штале пронашли власника куће ЂЂ, па намери 

да га лише живота у истог испалили више метака од којих повреда је исти преминуо на 

лицу места и вратили се назад до улаза у кућу, како би проверили да ли се у кући 

налази још неко, да би у унутрашњост куће ушли ББ, ГГ и ДД, држећи у рукама своје 

аутоматске пушке, док су ВВ и осумњичени АА остали испред куће, држећи своје 

аутоматске пушке у рукама у правцу куће, којом приликом је ДД, видевши да се у 

једној просторији на два кауча испод покривача мичу тела, викао „ту се кријете, мајку 

вам ј...“ и у намери да их лиши живота, испалио више рафала у правцу истих, којом 

приликом су лишени живота ЗЗ и ИИ, а потом запалили кућу у којој су остала тела 

убијених жена, да би након тога, 

 

- истог дана 23.09.1992. године, у јутарњим сатима, враћајући се из правца куће 

ЂЂ у засеоку Мешићи, дошао у засеок Ђуле у месту Орашац, Општина Бихаћ, заједно 

са ББ и другим припадницима полиције Републике Српске, када је осумњичени АА 

крећући се локалним путем поред куће власништво ЈЈ, угледао ЈЈ како стоји уз помоћни 

објекат у свом дворишту, када је без икаквог повода, у намери да га лиши живота, из 

аутоматске пушке у истог испалио неколико метака, којом приликом је ЈЈ од 

задобијених повреда преминуо на лицу места, 

 

- истог дана 23.09.1992. године, у временском периоду од 16:00 до 17:00 часова, 

у месту Дуљци, Општина Бихаћ, осумњичени АА, заједно са ББ, КК звани „...“, ВВ, ГГ, 

ЛЛ, ЉЉ и ММ, дошли са два путничка моторна возила до места где су цивили са 

подручја насеља Рипач и Орачац, радили на рaдној обавези брања шљива, одређеној од 

стране Ратног председништва Српске општине Бихаћ, да би сви наоружани 

аутоматксим оружјем, обучени у војне и полицијске униформе и маскирани са капама и 

чарапама на глави, пришли до цивила који су том приликом седели испред куће НН, а 

неки од њих радили по околним воћњацима, те у намери да ли лише живота у исте 

испалили више рафала из аутоматских пушака, те када су видели да се неки од цивила 

сакривају у штали у близини асфалтног пута, на сеник исте бацили бомбу, а неке од 

цивила убадали ножем, којом приликом су лишили живота: ЊЊ, рођеног ..., ОО, 

рођеног ..., ПП, рођену ..., РР, рођену ..., СС, рођену ..., ТТ, рођену ..., ЋЋ, рођену ..., 

УУ, рођеног ..., ФФ, рођеног ..., ХХ, рођеног ..., ЦЦ, рођеног ..., ЧЧ, рођеног ..., ЏЏ, 

рођену ..., ШШ, рођену ..., АБ, рођену ..., АВ, рођену ..., АГ, рођену ... и АД, рођену ..., а 

потом тела убијених стављали на гомилу и палили, док су истог дана, на истом месту, у 

намери да лише живота АЂ, која се налазила непосредно уз кућу НН у исту испалили 

више метака из аутоматских пушака, којом приликом је иста задобила тешке телесне 

повреде са трајним и знатним последицама, израженим у виду вишеструког прелома 

обе кости подлактице и повреде на левој надколеници, која је успела да се спаси 

бежањем у унутрашњост куће, 
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- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног 

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

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ЗА 

РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Снежана Станојковић 

 

 


