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       П Р И Т В О Р 

 
 

ОКРУЖНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ 

-Већe за  ратне злочине- 

 

 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

 На основу чл.46. ст.2. тач.3, чл.265. ст.1. Законика о кривичном 

поступку, чл.3. и чл.4. Закона о организацији и надлежности државних 

органа у поступку за ратне злочине, чл.39. Закона о ратификацији уговора 

између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о правној помоћи у 

грађанским и кривичним стварима и чл.47. ст.3. Закона о међународној 

правној помоћи у кривичним стварима, пред тим судом подижем 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

 

П р о т и в:  

 

АА, из ..., 

 

 

 

 

Ш Т О  Ј Е: 
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Дана 21.12.1992.године у вечерњим часовима у дворишту кафића 

„...“, у ..., као припадник ..., кршећи правила међународног права за време 

оружаног сукоба који је тада постојао на простору БиХ, а није имао 

карактер међународног сукоба, између наоружаних формација српског, 

хрватског и муслиманског народа који живе у БиХ, противно чл.3. ст.1. 

тач.1а) IV Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата 

од 12.08.1949.године („Службени лист ФНРЈ“ бр.24/50) и чл.4. ст.1. и ст.2. 

тач.а) Допунског Протокола уз Женевску конвенцију о заштити жртава 

немеђународних оружаних сукоба (Протокол II) од 12.08.1949.године 

(«Сл.лист СФРЈ» бр.16/78 – Међународни уговори), према цивилним 

лицима која не учествују у непријатељствима, а у односу на које се мора 

поступати у свакој прилици човечно, без икакве неповољне 

дискриминације засноване на верској или етичкој припадности, вршио 

убиства и повреде телесног интегритета,  

 

па је тако:  

 

из поменутог локала извео два лица муслиманске националности, 

најпре ..., кога је лишио живота, тако што га је ножем убо у десну страну 

врата и нанео му убодну рану троугластог облика, што је довело до 

крварења из пресечених крвних судова десне стране врата и из пиштоља 

кал.7,62мм у истог испалио један хитац наневши му устрелну рану у 

пределу V ребра десне половине грудног коша, којим повредама је 

подлегао на лицу места, а затим и ..., тако што му је из наведеног пиштоља 

испалио један метак у главу, наневши му прострелну рану у пределу главе 

са разорењем и нагњечењем можданих структура у лобањској дупљи, 

којим повредама је одмах подлегао, након чега је покушао да лиши живота 

и оштећеног ..., на тај начин што га је позвао да изађе из његове куће која 

се налази преко пута угоститељског објекта „...“, затим ухвативши га за 

прса насилно одвео на место у дворишту кафића где су била постављена 

тела убијених АБ и АВ у облику латичног слова Л (L) и тражио од њега да 

ту легне говорећи: „Један лежи овдје, а други овдје и ти мораш бити трећи 

који ћеш лежати на слову У (U)“, а када је оштећени АГ то одбио једном 

руком држећи га и даље за прса, покушао да га обори, а другом руком 

почео да га удара у пределу главе и истом руком да његову главу удара о 

зид кафића, услед чега је оштећени задобио телесне повреде у пределу 

главе, те потом почео том руком да откопчава своју кожну бунду, да би из 

појаса извадио пиштољ, али је оштећени ...успео да се отргне и побегне са 

лица места,  

 

- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из чл.142. ст.1. КЗ СРЈ. 
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С тога, 

 

 

П Р Е Д Л А Ж Е М 

 

 

 

 

Да тај суд закаже и одржи главни претрес на који да се позову: 

 

1.Тужилац за ратне злочине; 

 

2.окр.АА, кога привести из притвора Окружног затвора у Београду; 

 

3.сведоци:  

- АД, из ..., 

- АЂ, из ..., 

- АЕ, из ... (тел.бр.065/477-491 и 052/360-368) и  

- АЖ, из ... 

4. судски вештаци: проф Др Зоран Станковић и проф Др Ратко 

Ковачевић, преко адресе са списка сталних судских вештака.  

 

Да суд у доказном поступку прочита исказе сведока који су дати на 

записницима ... и то АЗ, АИ, АЈ, АК и АЛ, као и исказе који су дати пред 

надлежним судом у БиХ и то сведока АЉ Војног суда у Бањалуци...године, 

те исказе оштећених и сведока који су дати пред Кантоналним судом у 

Бихаћу у и то АМ, АН, АЊ, АО, АП и исказ вештака у истом предмету 

Ракочевић Др Мирослава од 03.06.1999.године. 

 

Да суд у доказном поступку прочита допис Министарства правде, 

Сектор за нормативне послове и међународну сарадњу, Одсек за 

међународну правну помоћ бр.... упућен Општинском јавном тужилаштву 

у Бечеју, допис Окружног јавног тужилаштва у Новом Саду ... од ... упућен 

Тужилаштву за ратне злочине у Београду, захтев Кантоналног суда у 

Бихаћу ....године упућен Министарству правде БиХ, за преузимање 

кривичног поступка од стране правосудних органа Републике Србије 

против АА због кривичног дела ратни злочин против цивилног 

становништва из чл.154. ст.1. КЗ ФБиХ, записник о увиђају Основног суда 

у Санском Мосту ....године, извод из матичне књиге умрлих општине 

Сански Мост – Република БиХ за пок.АВ, потврду о смрти за АВ од, 

записник Дома здравља Сански Мост о прегледу лешева АБ и АВ у Старом 

Мајдану од ....године, записник о испитивању окр.АА истражног судије 

Војног суда у Бањалуци ....године, оптужницу Кантоналног тужилаштва 
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Бихаћ ....године против АА због кривичног дела ратни злочин против 

цивилног становништва из чл.154. ст.1. КЗ ФБиХ, те извештај из казнене 

евиденције за окр.АА, као и налаз и мишљење судских вештака проф Др 

Ратка Ковачевића од 30.06.2009.године и проф Др Зорана Станковића од 

01.07.2009.године. 

 

Да суд према окр.АА на основу чл.142. ст.2. тач.5. ЗКП ПРОДУЖИ 

ПРИТВОР, јер и даље стоје разлози због којих је притвор одређен. 

 

 

 

 

 

 

 Т У Ж И Л А Ц 

 ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Владимир Вукчевић 
 

 
 


