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      ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

      Одељење за ратне злочине 

Б Е О Г Р А Д 

 

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у 

кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу  

..., број ... од ..., тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5. и члана 331. Законика о 

кривичном поступку, као и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности 

државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо 

 

О П Т У Ж Н И Ц У  
 

 Против: 

 

 АА, са надимком „...“, од оца ... и мајке ..., сада удата ..., девојачко презиме ..., 

рођен у ..., ...,  са пребивалиштем у ..., ..., ЈМБГ ..., држављанин ..., по занимању ..., ..., ..., ..., 

..., ..., …, ..., ..., ..., 

  

јер постоји оправдана сумња да је: 

 

 За време немеђународног оружаног сукоба у Босни и Херцеговини, који се водио 

између оружаних формација српског, бошњачког и хрватског народа, у периоду од 1992. 

године до 1995. године, као припадник војне јединице ТО Милићи ВП 7296 Милићи,  

поступио супротно правилима  међународног права, кршећи одредбу члана 3. став 1. тачка 

а) Женевске конвенције о заштити цивилних лица за време рата од 12.08.1949. године (IV 

Женевска конвенција) и кршећи одредбу члана 4. став 1. и став 2. тачка а) Допунског 

протокола уз Женевске конвенције од 12.08.1949. године о заштити жртава 

немеђународних оружаних сукоба (Протокол II), тако што је:  

 

 Дана 18.04.1992. године, у поподневним сатима, у објекту „Стандард“ у Каракају, 

Општина Зворник, сада зграда Технолошког факултета, а у ком објекту је на спрату била 

стационирана српска СЈБ Зворник, при МУП-у Српске Републике Босне и Херцеговине, а 

у приземљу објекта стационирани припадници војних формација ТО Зворник, између 

осталих и војна јединица из Милића, тзв. “Милићка чета“, обучен у маскирну војну 

униформу и наоружан аутоматском пушком, у присуству и других припадника његове 

јединице, у холу приземља објекта, након сазнања да је тог дана у граду Зворнику погинуо 
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њихов припадник јединице ББ зв. “...“, када су са спрата из просторија полицијске станице 

у присуству полиције низ степенице спроведена приведена цивилна лица бошњачке 

националности, браћа ВВ, ГГ, ДД, те ЂЂ и једно за сада непознато лице, са везаним 

лисицама напред на рукама, окривљени АА звани „...“, у том тренутку стајао наслоњен на 

ограду у подножју степеништа, па у моменту када су њему била окренута леђима, пуцао 

рафалним хицима у правцу оштећених ВВ, ГГ, ДД и ЂЂ, док је НН лице успело побећи на 

спрат и скоком кроз прозор удаљило се у правцу реке Дрине, којом приликом је 

испаљеним хицима из аутоматске пушке нанео смртоносне повреде у пределу трупа 

оштећених, од којих повреда су преминули на лицу места ВВ, ДД и ЂЂ, а затим 

окривљени АА, заједно са још једним НН војником пришли до ГГ, који је у тим 

тренуцима давао знаке живота, ослонивши се на руке и истог ногама ударали по телу, 

након чега је преминуо на лицу места, те су њихова тела ексхумирана у масовној 

гробници у Казанбашчи у јулу 2003. године и идентификована, те је окривљени на 

наведени начин, за време немеђународног оружаног сукоба у Босни и Херцеговини, 

кршећи правила међународног права, извршио убиство наведених оштећених цивилних 

лица, 

 

 - чиме је извршио кривично дело Ратни злочин против цивилног становништва из 

члана 142. став 1. КЗ СРЈ. 
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