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Одељење за ратне злочине 

 

 

 Б Е О Г Р А Д 

 

 

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у 

кривичним стварима, те на основу члана 331. став 1. и 2. и члана 332. Законика  о 

кривичном поступку, а у вези члана 43. став 3. тачка 5. Законика о кривичном поступку 

и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку 

за ратне злочине, преузимам гоњење по потврђеној оптужници Тужилаштва Босне и 

Херцеговине бр. Т20 0 КТРЗ 0017499 19 од 30.12.2020. године, потврђена 11.01.2021. 

године и исту уређујем према законима Републике Србије, тако да она гласи  

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

Против: 

 

AA, од оца ... и мајке .........., рођеног .............. године у општини ............, 

држављанин .............., са пребивалиштем у улици  ..........., ............, Република Србија, 

ЈМБГ ......................., без .........., ........, .,  

 

Што је: 

 

У току ратног стања у Босни и Херцеговини, за време оружаног сукоба између 

војске и полиције Српске Републике БиХ, а потом Републике Српске и Армије 

Републике Босне и Херцеговине, у општини Босанска Крупа у временском периоду од 

јула 1992. до септембра 1992. године, AA у својству припадника резервног састава 

полиције при Станици јавне безбедности Босанска Крупа је на подручју општине 

Босанска Крупа, поступао супротно правилима међународног хуманитарног права, при 

томе кршећи одредбе заједничког члана 3. Женевских конвенција од 12.08.1949. 

године, што је: 

 



1. У другој половини месеца јула 1992. године, у вечерњим сатима из логора 

Омарска, који се налазио на подручју општине Приједор, ради наводне размене која је 

требала да се обави на подручју општине Босанска Крупа, изведена су четрдесет и 

четири логораша, цивила бошњачке и хрватске националности и то: АБ, АВ, АГ, АД, 

АЂ, АЕ,  АЖ, АЗ, АИ, АЈ, АК, АЛ, АЉ, АМ, АН, АЊ, АО, АП, АР, АС, АТ, АЋ, АУ, 

АФ, АХ, АЦ, АЧ, АЏ, АШ, БА, БВ, БГ, БД, БЂ, БЕ, БЖ, БЗ, БИ, БЈ, БК, БЛ, БЉ, БМ и 

један НН цивил, који су се возили у минибусу ТАМ 130 да би се на путу за наводну 

размену, по наредби АА, извели из минибуса у место Доњи Дубовик, општина 

Босанска Крупа, након чега су их АА и ББ (према коме је поступак раздвојен решењем 

Суда БиХ С1 1 K 038748 20 Kрo, С1 1 K 041736 21 Kрo од 30.11.2021. године) везали 

са жицом, а потом су их АА, ББ и ВВ (преминуо је) држећи аутоматске пушке у 

рукама, заједно одвели до јаме „Лисац“ која се налазила у близини и пуцајући из 

ватреног оружја лишили живота 44 цивила бошњачке и хрватске националности, да би 

2000. године приликом ексхумације у месту  Доњи Дубовик, општина Босанска Крупа 

у јами „Лисац“, пронађена идентификована тела наведених цивила. 

 

2. Почетком месеца августа 1992. године у месту Доњи Дубовик, општина 

Босанска Крупа, АА и ББ су пресрели седам цивила бошњачке националности, који су 

се кретали из Приједора према Бихаћу и то: БМ, БН, БЊ, БО, БП, БР и БС, да би их 

одмах потом пуцајући из ватреног оружја лишили живота, након чега су 2000. године 

приликом ексхумације у месту Доњи Дубовик, општина Босанска Крупа у јами 

„Лисац“, пронађена и идентификована тела наведених цивила.  

 

- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног 

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