
 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а  

ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ 

 ЗЛОЧИНЕ 

KTO бр.6/13 

17.05.2013. године 

МП/МС 

 

 

 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Одељење за ратне злочине 

-Већу – чл.21. ст.4. ЗКП- 

 

 

Б Е О Г Р А Д 
 

 

 На основу чл.43. ст.2. тач.5., чл.331. ст.1.и чл.332. Законика о 

кривичном поступку, подижем 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

 

Против:  

 

 AA, из ..., рођен ...., од оца ... и мајке ..., ЈМБГ ..., држављанин ..., 

писмен ..., по занимању ..., , неосуђиван,. 

 

Ш Т О  Ј Е: 

 

 

 За време оружаног сукоба на територији Босне и Херцеговине, који 

се водио између оружаних формација на страни Српског, Бошњачког и 

Хрватског народа од почетка 1992. до 1995.године, као припадник 

бошњачко-хрватских оружаних снага, а у периоду током јуна, јула и 

августа месеца 1992.године у својству ... у Општини Коњиц, где су били 

затворени цивили српске националности, кршио правила из чл.3. ст.1. 

тач.1. под а) IV Женевске Конвенције о заштити грађанских лица за време 

рата од 12.08.1949.године, (која је ратификована Одлуком Народне 
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Скупштине ФНРЈ „Сл.лист ФНРЈ“ бр.24/50) и правила из чл.4. ст.2. тач.а) 

II Допунског Протокола уз Женевске Конвенције од 12.08.1949.године о 

заштити жртава немеђународних оружаних сукоба, на тај начин што је 

учинио:  

 

1. Дана 29.маја 1992.године, када је у логор „Челебић“ од стране 

бошњачко-хрватских оружаних јединица аутобусом довежена ради 

затварања већа група цивилних лица лишених слободе српске 

националности, међу којима су били и оштећени: AБ, АВ, АГ, АД, АЂ, 

АЕ, АЖ, АЗ, АИ, АЈ, АК и АЛ, окр.АА се, заједно са другим стражарима 

из логора „Челебић“, тада налазио у шпалиру војника, кроз који су 

оштећени цивили морали проћи ради уласка хангар број 6 где су 

затворени, при ком проласку су сви стражари па и окр.АА тукли све 

оштећене разним предметима, кундацима пушака и ногама на којима су 

имали војничке чизме и тако им ненели бројне телесне повреде;  

 

2. Почетком јуна 1992.године, пошто је AЉ, тада заменик командира 

логора „Челебић“, из хангара број 6 извео оштећеног АБ и наредио му да 

коленима клекне на земљу а спојене руке стави себи иза врата, окр.AA је 

са кундаком пушке и ногама на којима је имао војничке чизме, заједно са 

другим стражарима и то: АМ звани ... са електричним каблом на врху 

свезаним у чвор, АН звани ...  са бејзбол палицом, и АЊ са кундаком 

полуаутоматске пушке тукли оштећеног по свим деловима тела приближно 

од 30 до 45 минута од којих удараца и телесних повреда је оштећени 

изгубио свест, да би га стражари, на крају туче ухватили за ноге и руке и 

убацили у хангар број 6;  

 

3. У више наврата током јуна 1992.године, окр.АА је улазио у хангар 

број 6 заједно са стражарем АН звани ...  који је оштећеном АБ наређивао 

да ради склекове, а у напону склека окр.АА и АН врховима војничких 

чизама су ударали оштећеног по грудима и тако му нанели више телесних 

повреда; 

 

4. Неутврђеног дана око половине јуна 1992.године, окр.АА је 

заједно са још неколико непознатих стражара, испред хангара број 9 тукао 

разним предметима више цивилних лица српске националности затворених 

у овом хангару међу којима је био и оштећени АО из ... и том приликом му 

нанео више телесних повреда; 

 

5. Тачно неутврђеног дана око половине јуна месеца 1992.године, 

када је у логор „Челебић“ од стране бошњачко-хрватских оружаних 

јединица комбијем довежена група цивила српске националности међу 

којима су били и оштећени: АП из Београда и АР из Брадине, а након што 
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је АЉ, заменик командира логора, наредио цивилима да се построје уз 

један зид са подигнутим рукама изнад главе и наредбе стражарима логора 

„удри четнике“, окр.АА је заједно са другим стражарима и то: АМ звани 

..., стражар по имену ... и др., тукао све оштећене кундаком пушке, ногама 

на којима је имао војничке чизме и рукама, која туча је трајала један сат, 

при чему су тако свим оштећеним лицима нанели бројне телесне повреде 

од којих су они били модри и крвави; 

 

6. Током јуна и јула месеца 1992.године, када су по наредби АЉ, 

заменика командира логора „Челебић“, у више наврата, у један шахт који 

се налазио у простору логора, затварани оштећени цивили српске 

националности заточени у објекту број 9 у логору „Челебић“, окр.AA 

заједно са другим неидентификованим стражарима најмање у једном 

наврату учествовао у тучи и затварању оштећених у шахт и то када је 

затворена група од 16 цивила међу којима су били и оштећени: АС из ..., 

АО из ..., АТ из ..., АФ, АХ и др., на тај начин што су тукли оштећене 

разним предметима по телу док их нису утерали у шахт, потом шахт 

затворили металним поклопцем и у њему оштећене држали приближно 24 

часа, те тако све оштећене мучили јер у шахту није имало довољно ваздуха 

због чега су затворени оштећени цивили падали у несвест; 

 

7. Дана 13.08.1992.године, дан након што је завршена посета 

оштећеним цивилима српске националности у логору „Челебић“ од стране 

Међународног комитета Црвеног крста, у хангар број 6 где је тада било 

преко 300 затворених цивилних лица и међу њима оштећени: АБ, АО, 

ушло 7-8 стражара међу којима су били: АЉ, у то време командир логора 

„Челебић“, АМ звани ..., АЊ, АЦ звани ..., АЧ звани ..., АН звани ..., и 

окр.АА, па по наређењу да сви оштећени подигну руке у вис и ослоне се 

на метални зид хангара са лицем према зиду све оштећене тукли разним 

предметима као што су: лопате, држалице и кундаци пушака, те ногама на 

којима су имали војничке чизме, при чему је туча трајала више сати и тако 

том приликом свим оштећеним цивилима нанели бројне телесне повреде, 

 

 - чиме је као саизвршилац извршио кривично дело ратног 

злочина против цивилног становништва из чл.142. ст.1. КЗ СРЈ у вези 

чл.22. КЗ СРЈ. 

 

 

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА  

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ  

Милан Петровић 
 


