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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 и 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 ... девојачко ..., рођен ... године у ..., општина ..., ЈМБГ ..., 

са пребивалиштем у месту ..., општина ..., улица ...,  ...,  

 

 

Што је: 

 

 

За време рата у Босни и Херцеговини у другој половини 1992. године, у време 

оружаног сукоба између Армије Р БиХ и Војске Републике Српске, у својству војног 

полицајца, припадника ... Војске Републике Српске, заједно са ББ (...) војним 

полицајцем припадником ... Војске Републике Српске, поступио супротно одредби 

члана 3. став 1. тачка а. Женевске конвенције о заштити цивилних особа за време рата 

од 12. августа 1949. године и члана 4. став 1. и 2. тачка а. Допунског протокола II уз 

Женевску конвенцију од 08. јуна 1949. године о заштити жртава немеђународних 

оружаних сукоба, у склопу прогона несрпског становништва на подручју општине 

Кључ, тако што је: 
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 дана 10.10.1992. године, између 19,00 – 20,30 часова, у месту Камичак, општина 

Кључ, заједно са ББ, довезавши се путничким моторним возилом марке „Голф“ А2 

црвене боје, пред кућу ВВ, позивајући истог да изађе, а након што се исти није јавио, 

испуцао краћи рафал у улазна врата и насилно ушли у просторију куће, а након тога 

упутили се према излазу из села, где су на спољном улазном степеништу куће, 

власништво ГГ, из аутоматског оружја непознате марке и калибра испуцао неутврђен 

број метака у ДД, рођеног ... године, који је услед задобијених повреда костију главе, 

обе надлактице и грудног коша одмах умро, након чега напуштају лице места, да би се 

краћег времена поново вратили напред наведеним путничким моторним возилом пред 

кућу власништво ГГ, те ушли у кућу, којом приликом је из аутоматског оружја 

неутврђене марке и калибра испуцао неутврђен број метака у ГГ, рођену ... године, 

наневши јој повреде у виду  вишеструких прелома костију главе и то десно слепоочно, 

темених костију са више ситних коштаних одломака, вишеструки прелом личних 

костију обострано, као и доње те горње вилице, у ЂЂ рођену ... године, наневши јој 

повреде у виду  вишеструког прелома лопатичне кости са више ситних коштаних 

одломака, у ЕЕ рођену ... године, наневши јој повреде у виду вишеструког прелома 

костију базе и крова лобање, личних костију, као и горње вилице са више ситних 

коштаних одломака и малолетну ЖЖ рођена ... године, кћерку ЕЕ, наневши јој повреде 

у виду вишеструког прелома десне карличне кости са више коштаних одломака и 

вишеструки прелом десне личне кости са више ситних коштаних одломака, а која лица 

су услед задобијених повреда на лицу места одмах умрла, што је довело до великог 

страха код мештана за њихове животе и имовину, те резултирало масовним 

исељавањем становништва насеља Камичак.  

 

 

- чиме је извршио кривично дело ратниу злочин против цивилног 

становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.  

 

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА   

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ  

Снежана Станојковић 

 

 

 

 


