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 На основу чл.409. ст.1. и 2. Законика о кривичном поступку 

(„Службени гласник Р Србије“ бр.72/11), МЕЊАМ оптужнице 

КТРЗ.бр.7/08 од 30.04.2010.године, 11/10 од 23.02.2011.године и 11/11 од 

22.12.2011.године, тако што против оптужених: AA, АБ, АВ, АГ, АД, АЂ 

и АЕ, подижем једну јединствену оптужницу под ознаком 

КТРЗ.бр.7/08, чији диспозитив гласи: 

 

 

Ш Т О  С У: 

 

 

 За време оружаног сукоба на територији Босне и Херцеговине, који 

се водио између оружаних формација на страни српског, бошњачког и 

хрватског народа у периоду од почетка 1992. до 1995.године, као 

припадници јединице „Симини четници“ српске стране у сукобу, на 
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подручју општине Зворник, кршили правила међународног права из чл.3. 

ст.1. тач.1. под а) и ц) IV Женевске конвенције о заштити грађанских лица 

за време рата од 12.08.1949.године, која је ратификована Одлуком Народне 

Скупштине ФНРЈ („Службени лист ФНРЈ“ бр.24/50) и правила из чл.4. 

ст.2. тач.а) и е) и члана 16. II Допунског Протокола уз Женевске 

конвенције од 12.08.1949. године о заштити жртава немеђународних 

оружаних сукоба, на тај начин што су, саглашавајући се са предузетим 

радњама једни других из своје јединице, учинили и то: 

 

 

 

1. У месту Скочић 

 

Оптужени: АА, АГ, АД, АЂ и АЕ 

 

 

 Дана 11. или 12.07.1992.године, у поподневним часовима, са два 

возила (камионом и џипом) оптужени: АА, АГ, АД, АЂ и АЕ су, заједно 

са другим НН припадницима јединице „Симини четници“, наоружани 

отишли у село Скочић, где су прво без било какве војне потребе срушили 

џамију постављањем експлозива под њене темеље на тај начин што је један 

број припадника ове јединице учествовао у рушењу са сада 

пок.Богдановић Симом, који је командовао јединицом, (према коме је 

поступак обустављен К.По2.-42/10 од 03.09.2012. године), а други број 

припадника јединице чувао стражу међу којима је био и оптужени АД; те 

на тај начин уништили имовину великих размера; 

 

 Након што су срушили џамију сви припадници јединице „Симини 

четници“ одлазе у део села Скочић где су живели цивили Ромске етничке 

припадности, укупно 35 лица, и то оштећени:  

 

АЖ, АЗ, АИ, АЈ, АК, АЛ, АЉ, АМ, АН, заштићена сведокиња 

„Алфа“, заштићена сведокиња „Бета“, заштићена сведокиња „Гама“, АЊ, 

АО, АП, АР, АС, АТ, АФ, АХ, АЦ, АЧ, АШ, БА, ББ, БВ, БГ, БД, БЂ, БЕ, 

БЖ, БЗ, БИ, БЈ и БК,  

 

 у ком делу села су, по свом распоређивању, извршили претрес 

ромских кућа тражећи новац и ствари од вредности, при чему су НН 

припадници јединице, познати само по именима „БЛ“, „БЉ“ и „БМ“, из 

куће оштећеног АШ одузели телефон, новац и друге ствари, да би потом из 

куће БН, где су се углавном оштећени били сакупили, истерали оштећене у 

двориште, којом приликом је припадник по имену „БЛ“ на спрату АШ 

куће пронашао сакривене оштећене: „Бета“, АЈ и бабу оштећене „Бета“, и 
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уз претњу оружјем истерао их у двориште, где су припадници јединице 

вршили претрес оштећених уз наредбу да им предају евентуално оружје и 

личне вредне ствари, па је том приликом НН припадник јединице 

претресом оштећене АХ од ње одузео бурму са руке претећи да ће јој 

одсећи прст ако га сама не скине, док је оптужена АЕ претресом, од 

оштећене „Гама“, одузела златне минђуше и златне привеске у облику 

крста и потковице као и један златан прстен са руке, говорећи јој: „Шта ће 

теби крст!“; те су на тај начин према оштећенима нечовечно 

поступали одузимањем личних ствари и златног накита; 

 

 За време претреса кућа и оштећених, припадници јединице „Симини 

четници“ су оштећене тукли рукама, ногама, кундацима пушака и другим 

предметима, па су тада прво истукли оштећеног АТ, старог 58 година, који 

је од удараца пао а потом га пуцњем из пушке убили, док је после молбе 

оштећене АЗ да то не чине речима: „Немој сине!“, НН припадник 

јединице оштећену АЗ ударио кундаком пушке по глави од ког ударца се 

она онесвестила, а том приликом је и оптужени АБ прво пушком а потом 

и бандашом од бицикле тукао оштећеног АИ по разним деловима тела; на 

који начин су већем броју оштећених нанели телесне повреде, а једно 

лице лишили живота;  

 

 Истом приликом у АШ кући, оптужени АБ је оштећенима АЖ и АИ 

(деда и унук), наредио да свуку одећу са себе и да врше орални секс међу 

собом; на који начин је према оштећенима нечовечно поступао и 

вређао људско достојанство;  
 

 За време док је оштећени АИ био без одеће, НН припадник јединице 

му је ножем одсекао пенис; те тако му нанео тешку телесну повреду; 

 

 Затим је сада пок.БЊ, из АШ куће у двориште извео оштећену 

„Алфа“, тако што ју је руком ухватио за косу па је потом у дворишту, 

једним крајем опасача везао руке оштећеној а други крај опасача свезао за 

ограду, па по свлачењу одеће ту је тако свезану силовао, да би јој затим 

клештима из уста извадио два златна зуба; те ју је тако и мучио; за које 

време су други НН припадници јединице у стару кућу БН одвели 

малолетне оштећене: „Бета“, стару 13 година и „Гама“, стару 15 година и 

ту их силовали и то припадник јединице познат по имену „БЛ“ силовао 

оштећену „Бета“, а после њега ову оштећену силовало још неколико НН 

припадника јединице, а НН припадник јединице познат по надимку „БО“, 

уз претњу пиштољем силовао оштећену „Гама“;  

 

 По завршеним догађањима у Скочићу, сада пок.БЊ, оштећенима 

наређује да уђу у теретно возило, што су сви и учинили, осим БП, БР и АН, 
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који су остали скривени у кући у Скочићу, а у теретно возило припадници 

јединице убацују и мртво тело АТ, па потом оштећене одвозе до села 

Малешић, где из групе оштећених издвајају „Алфа“, „Бета“ и „Гама“, тако 

што им наређују да изађу из теретног возила а када то није хтела учинити 

оштећена „Бета“, оптужени АБ јој запретио речима: „Изађи или ћу 

пуцати у тебе!“, након чега су све три оштећене изашле из возила а са 

њима да их чувају и спроведу до кућа где су били смештени припадници 

јединице „Симини четници“, изашли: оптужена АЕ и НН припадници 

јединице познати по по именима  и надимку: „БЛ“, „БЉ“ и „БО“; док су 

остали оптужени и сада пок. БЊ, заједно са другим припадницима 

јединице све преостале оштећене одвезли до једне јаме на месту званом  

„Хамзићи“ у селу Шетић. 

 

 

2. На месту званом „Хамзићи“ у селу Шетић 

 

Оптужени: АБ, АГ, АЂ и АД 

 

 

  Истога дана 11. или 12.07.1992. године, у ноћним часовима, 

оптужени АБ, АГ, АЂ и АД, као и сада пок. БЊ, заједно са другим НН 

припадницима јединице „Симини четници“, по довожењу оштећених до 

једне јаме на месту званом „Хамзићи“ у селу Шетић, ножевима и пуцањем 

из пушака оштећене лишавају живота и потом бацају у јаму у коју су на 

крају убацили и активирану бомбу, у којој радњи је оптужени АД стајао у 

близини и чувао стражу заједно са још двојицом неидентификованих 

припадника јединице од којих је један познат по имену „БП“; па су тако 

на том месту лишили живота 27 цивилних лица и то оштећене: 

 

 

1. AЖ, 

2. АЗ, 

3. АИ, 

4. АЈ, 

5. АК, 

6. АЛ, 

7. АЉ, 

8. АМ,  

9. AЊ, 

10.  АО, 

11.  АС, 

12.  АФ, 

13.  АХ,  



 5 

14.  АЦ, 

15.  АЧ, 

16.  АШ, 

17.  БА, 

18.  ББ, 

19.  БВ, 

20.  БГ, 

21.  БД, 

22.  БЂ, 

23.  БЕ, 

24.  БЖ, 

25.  БЗ, 

26.  БИ и  

27.  БЈ,  

 

док су оштећеног БК, старог 8 година, само телесно повредили, 

пошто је он мада рањен, сплетом околности успео да преживи 

стрељање.  

 

 

 

 

3. У селу Малешић 

 

 

Оптужени: АБ, АГ, АЂ, АД, АА, АВ и АЕ 

 

 

 У периоду, почев од 11. или 12.07. па до око 01.10.1992. године, 

оптужени: АБ, АГ, АЂ, АД, АА, АВ и АЕ, су заједно са другим НН 

припадницима јединице „Симини четници“, неовлашћено у кућама у 

Малешићу држали оштећене: „Алфа“, „Бета“ и „Гама“, где су их 

приморавали да им спремају храну, да перу њихову одећу и униформу, 

чисте обућу и да чисте куће где су били смештени, наређујући оштећенима 

да морају радити шта год ко тражи из јединице а ако то не учине биће 

убијене, у ком периоду су од самог почетка у Малешићу били оптужени: 

АБ, АГ, АЂ, АД и АЕ, а од друге половине августа месеца 1992. године и 

оптужени АА и АВ, који су се накнадно у Малешићу придружили 

јединици „Симини четници“, па саглашавајући се са издатим наредбама 

других припадника јединице, и они приморавали оштећене: „Алфа“, „Бета“ 

и „Гама“, да им спремају храну, да перу њихову одећу и униформу, чисте 

обућу и да чисте куће где су били смештени, што су оне морале чинити, па 

им и прати крваву униформу по повратку са места званог „Хамзићи“, када 
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је оптужени АЂ, оштећену „Алфа“ приморао да уз униформу опере и 

његов крвав нож, којом приликом је оштећена „Алфа“ код њега видела сат 

марке „Сеико“ њеног братанца оштећеног АИ, а по свом доласку у 

јединицу оптужени АА је приморао оштећену „Алфа“ да пере и његову 

одећу, у којој је једном приликом оштећена пронашла две фотографије 

припадника ове јединице; на који начин су према оштећенима 

нечовечно поступали;  

 

 Затим, за сво време боравка у селу Малешићу, оштећене „Алфа“, 

„Бета“ и „Гама“, оптужени: АБ, АД, АЂ и АЕ, су тукли у више наврата, 

рукама, ногама и разним предметима наносећи им бројне телесне 

повреде, и то тако што су: оштећену „Алфа“ тукли: оптужени АБ, рукама 

и ногама по разним деловима тела, оптужени АД, ногама и  са цеви од 

ручног бацача по леђима, а оптужени АЂ, рукама по стомаку; оштећену 

„Бета“ тукао оптужени АБ рукама и ногама по глави и другим деловима 

тела од којих удараца је оштећена губила свест, а он је потом поливао 

водом те држао голу по хладном времену ван куће целу ноћ; те оштећену 

„Гама“ по ногама тукао оптужени АБ као и оптужена АЕ са пушком по 

разним деловима тела и рукама по лицу;  

 

 Такође, за сво време боравка у Малешићу, оштећене „Алфа“, „Бета“ 

и „Гама“, припадници јединице „Симини четници“ су сексуално 

понижавали нарочито увредљивим поступцима, тако што су их скидали 

голе и терали да играју на столу, да гледају силовања једна друге, што је 

чинило више НН припадника јединице, као и оптужени АЂ који је заједно 

оштећене „Бета“ и „Гама“ приморавао да голе шетају по столовима, а 

оштећеној „Алфа“ претио да мора његову сперму попити из чаше;  

 

те оштећене у више наврата више њих силовали и то: 

 

 - оштећену „Алфа“ у више наврата силовали оптужени: АБ, АГ, АЂ, 

АД и АВ као и НН припадници јединице познати под именима и 

надимцима: „БС“, „БТ“, „БФ“, „БХ“, „БЦ“, 

 - оштећену „Бета“ у више наврата силовали оптужени: АБ, АГ, АД 

и АВ, као и сада пок.БЊ, те припадници јединице познати под именима: 

„БЛ“, „БЉ“ и „БХ“, и  

 - оштећену „Гама“ у више наврата силовали оптужени АБ, као и 

припадници јединице познати под именима и надимцима: „БЧ“, „БЉ“, 

„БШ“ и „БТ“. 

  

 Након боравка у Малешићу јединицу „Симини четници“ напуштају 

оптужени: АГ, АЂ, АД и АЕ, док преостали припадници јединице, у којој 

су остали и оптужени: АБ, АА и АВ, одлази, прво у село Клиса, где бораве 
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једно извесно време у напуштеним кућама Бошњака, заједно са 

оштећенима „Алфа“, „Бета“, и „Гама“, које су принудно повели са собом; 

после Клисе, оптужени АБ, АА и АВ, заједно са другим НН припадницима 

јединице и оштећенима краће време бораве у Основној школи у селу 

Петковци, када јединицу напушта оптужени АВ као и оштећена „Бета“, 

коју је, у Републику Србију, одвео припадник јединице „ВА“; из села 

Петковци, око половине новембра 1992. године, припадници јединице 

одлазе у Дрињачу, када јединицу напушта оптужени АБ који са собом у 

Републику Србију одводи оштећену „Гама“, да би, из Дрињаче, 

припадници јединице „Симини четници“, заједно са оптуженим АА, сада 

пок.БЊ и оштећеном „Алфа“, отишли за Републику Србију половином 

јануара 1993. године; а у ком периоду су оптужени АБ, АА и АВ 

нечовечно поступали према оштећенима, тиме што су „Алфа“, „Бета“ и 

„Гама“,  приморавали да им спремају храну, да перу њихову одећу и 

униформу и чисте објекте где су били смештени. 

 

 

 

 - чиме су, као саизвршиоци, учинили кривично дело ратни 

злочин против цивилног становништва из чл.142. ст.1. у вези чл.22. КЗ 

СРЈ. 

 

 

 

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА  

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Милан Петровић 
 


