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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

-Одељење за ратне злочине- 

 

                                                  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,  

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

Против: 

              

 

 АА, од оца .........и мајке .......... рођене .............., ЈМБГ ............, рођеног .............. 

године у ........., Република ............,  са пребивалиштем у ...........улица ..........Ваљева бр. 

....., држављанина ........., по занимању .........,  

 

због постојања оправдане  сумње да је: 

 

Дана 09.10.1991. године, кршећи правила међународног права за време оружаног 

сукоба, наредио да се изврши напад на цивилно становништво који је имао за 

последицу смрт људи, тако што је за време немеђународног оружаног сукоба који је 

постојао у Републици Хрватској, која се тада налазила у саставу тадашње 

Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, између Југословенске Народне 

Армије, Територијалне одбране, милиције, добровољачких састава са једне стране и 

организованих оружаних формација тзв. Збора народне гарде (ЗНГ) и Министарства 

унутрашњих послова Хрватске са друге стране, као командант 2.пролетерске гардијске 

моторизоване бригаде ЈНА у чину потпуковника, са искључивим правом командовања 

свим јединицама из састава бригаде, као и претпочињеним јединицама и сносећи пуну 

одговорност за правилну употребу јединица бригаде са правом да захтева њихово 

доследно спровођење и контролисање извршења наређења, супротно одредбама члана 

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

12.08.1949. године, члана 13. став 1. и 2. у вези члана 4. ст. 1 и 2 тач. а) Допунског 

протокола о заштити жртава немеђународних (унутрашњих) оружаних сукоба 

(Протокол II) уз наведену конвенцију, наредио да се изврши напад на село Ловас и 

његово становништво, издајући наређење за напад оп.бр. 9, Стр.пов.бр. 350-1 за дан 
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10.10.1991. године, у коме стоји да се главним снагама блокира село и артиљеријом 

дејствује по објектима у селу, а помоћним снагама изврши „чишћење села од 

припадника ЗНГ и МУП, као и становништва које је непријатељски настројено“, а што 

је у супротности са основним принципима командовања и заштите цивилног 

становништва при извођењу борбених дејстава, при чему то цивилно становништво 

није било део оружаних снага  и није учествовало у оружаном сукобу, те су 10.10.1991. 

године снаге под командом окривљеног поступајући по наведеној наредби, извеле 

напад на село и  том приликом ватреним оружјем лишили живота најмање 7 цивила, 

међу којима БА, БВ, БГ, БД, БЂ, БЕ и БЖ,  

 

- чиме је учинио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.  

 

 

 
  ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА 

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Иван Марковић  

 

 

  

 


