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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.3/12 
06.08.2012.године 

Б е о г р а д 
СС/ИИ 

 

 
 
 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 
-Одељење за ратне злочине- 

 
 
 

Б Е О Г Р А Д 
 
 

 На основу чл.331. ст.1. и 2. у вези чл.43. ст.2. тач.5. 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. AA, званог „...“, ЈМБГ ..., од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођен ... у 

месту ..., Општина ..., ..., са пребивалиштем у месту ..., Улица ..., 
држављанин ..., ..., ..., ..., ..., са завршеном ..., ..., ..., ..., ..., ...;  

 
2. ББ, званог „...“, ЈМБГ ..., од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођен ... у 

месту ..., Општина ..., са пребивалиштем у ..., Улица ..., држављанин 
..., ..., ..., ..., ..., са завршеном ..., ..., ..., ..., ..., ...; 

 
 

Ш Т О  С У: 
 
 

за време немеђународног оружаног сукоба на територији Републике 
Босне и Херцеговине (БиХ) који се водио између Армије Р БиХ и Војске 
Републике Српске, као припадници војске Републике Српске -  Војне поште 7463 
Петровац, противно одредбама члана  3. тачка 1.а) IV Женевске конвенције о 
заштити грађанских лица за време рата од 12. августа 1949. године, те члана 4. 
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став 1. и 2 тачка а) Допунског Протокола уз Женевске конвенције о заштити 
жртава немеђународних оружаних сукоба (Протокол II), дана 21. децембра 
1992. године, у близини засеока Јазбине, извршили убиство једног цивилног 
лица, тако што су у јутарњим сатима, наоружани аутоматским пушкама, након 
што су на локалном путу Јазбине – Бјелај Општина Босански Петровац, у шуми 
званој „Осоје“ сусрели цивилна лица оштећеног ВВ и ГГ, који су се том 
приликом враћали из посете комшији ДД чија се кућа налази у засеоку Јазбине, 
ГГ наредили да настави кретање према својој кући, док су оштећеног ВВ 
задржали, како би наводно обавили разговор, након чега су ВВ повели oко 500 
метара дубље у шуму и испалили најмање три метка у његовом правцу, 
наневши му том приликом повреде десне бочне стране грудног коша, са 
вишеструким преломом другог и трећег ребра бочно десно са више коштаних 
одломака и вишеструку прелом десне надлактице у горњој трећини са више 
коштаних одломака од којих повреда је ВВ преминуо на лицу места.  

 
- чиме су извршили кривично дело ратни злочин против 

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

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА 
ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Снежана Станојковић 
 


