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                                                         Б Е О Г Р А Д 

 

 

 На основу члана 331 став 1 и 2 у вези члана 43 став 2 тачка 5   Законика о 

кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3 и члана 4 Закона о 

организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем 

 

 

ОП Т У Ж Н И Ц У 

 

Против: 

              

 AA, ЈМБГ… од оца …. и мајке…, девојачко породично име мајке …., рођен …. 

године у ….., општина ….,  са пребивалиштем у ….. држављанин Републике Србије,  

 

због постојања оправдане  сумње да је: 

 

За време немеђународног оружаног сукоба, који се водио на територији Босне и 

Херцеговине у периоду од 1992. године до 1995. године, између оружаних снага 

муслиманског-бошњачког, српског и хрватског народа, у својству командира чете војне 

полиције Зворничке бригаде, која се налазила у саставу Војске Републике Српске, 

кршећи правила међународног права за време оружаног сукоба садржана  у одредби 

члана 3, став 1, тачка 1 под а) Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време 

рата, од 12. августа 1949. године (IV Женевска конвенција) и одредби члана 4, став 2, 

тачка 2, Допунског протокола уз Женевске конвенције од 12. августа 1949. године о 

заштити жртава немеђународних оружаних сукоба (Протокол II), на претходно 

одабраним локацијама прихватио и обезбеђивао ратне заробљенике и цивиле мушког 

пола које су заробиле снаге ВРС, при чему је знао да ће Бошњаци лишени слободе бити 

убрзо ликвидирани по кратком поступку и да своје радње предузима у ту сврху, те их 

спровео на место погубљења, тако што је,  

заједно са њему подређеним нн припадницима чете војне полиције Зворничке 

бригаде  и припадницима других јединица ВРС, у објектима у зони одговорности 
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Зворничке бригаде, држао затворене претходно заробљене припаднике Армије БиХ и 

цивиле мушког пола, које су спровели до оближњих локација где су ова лица, 

употребом ватреног  оружја, лишили живота нн припадници Војске Републике Српске, 

па су тако, 

 

-дана 13.7.1995. године у месту Ораховац, општина Зворник, претходно 

заробљена лица спровели у просторије ОШ Грбавица и држали их затворене у школи 

до  14.7.1995. године, када је у школу довежено још лица, те су их, у послеподневним 

часовима, пошто су им претходно везали руке и ставили повезе преко очију, спровели 

до оближње ливаде, поред железничке пруге Ораховац-Крижевићи, где су нн 

припадници ВРС употребом ватреног оружја лишили живота више од 100 (стотину) 

лица;      

 

-дана 15 јула у месту Рочевић, општина Зворник, претходно заробљена лица 

спровели у просторије локалне основне школе и држали их затворене у школи, те их 

после неког времена спровели до општинске депоније у месту Козлук, поред леве обале 

Дрине, где су нн припадници војске ВРС лишили живота више од 100 (стотину) лица. 

 

Дана 14.7.1995. године упутио више војних полицајаца чете војне полиције 

Зворничке бригаде да се јаве у команду 6. батаљона Зворничке бригаде, након чега су 

се упутили на локацију тзв. Црвене бране у Петковцима, где су заједно са другим 

припадницима Зворничке бригаде учествовали у стрељању више од 100 (стотину) 

заробљених мушкараца Бошњака, који су претходно били заробљени и затворени у 

школи у Петковцима. 

  

- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва у 

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

 

 

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ЗА  

РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Василије Сератлић 

 


