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Р е п у б л и к а   С р б и ј а  

ТУЖИЛАШТВО  

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

КТО бр. 1/16 

22.01.2016. године 

Б е о г р а д 

СС/ИП 

ПРИТВОР 

 

 

 

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: 

 

1. AA, званог „...“, ЈМБГ ..., од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођен ... у месту ..., 

Општина ..., ..., са боравиштем у ..., насеље ..., Улица ..., држављанин ..., по 

занимању ..., ..., ..., ..., са завршеном ..., ..., ..., ..., ...;  

 

 

Што је: 

 

 

-дана 16.07.1995. године, за време оружаног сукоба, у тадашњој Републици БиХ, 

вођеног између припадника оружаних снага српске, хрватске и муслиманске 

националности, на економији Брањево, у близини села Пилица, Општина Зворник, као 

припадник 10. Диверзантског одреда ВРС, кршећи правила међународног права и то 

члан 3. став 1. тачка 1а IV Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време 

рата од 12.08.1949. године, ратификоване од Народне скупштине ФНРЈ („Сл.лист 

ФНРЈ“ бр.24/50) и противно члану 4. став 1. и став 2. тачка а) и члану 13. II Допунског 

протокола уз ову Конвенцију, 

 

заједно са другим припадницима истог одреда, ББ, ВВ, ГГ, ДД и ЂЂ, ..., ЕЕ … и 

ЖЖ, ..., извршио убиство више стотина заробљених цивила – мушкараца муслиманске 

националности који су заједно са више хиљада других цивила заробљени 12. и 
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13.07.1995. године, након заузимања Сребренице, у Поточарима и из колоне која се 

кретала ка Тузли од стране припадника ВРС, те одведени у хангар у Братунцу, на 

фудбалско игралиште у Новој Касаби, у складиште у Кравици, у Основну школу и 

Гимназију „Вељко Лукић – Курјак“ у Грбавцима (Општина Зворник) у школу у 

Пилици, у Дом културе у Пилици, на разна поља и ливаде уз пут Братунац – Милићи и 

на друга места, 

 

на тај начин што је тога дана заједно са осталим припадницима свог одреда и НН 

потпуковником из Зворничке бригаде Дринског корпуса ВРС дошао на економију 

Брањево, затим осталим припадницима свог одреда пренео наређење НН потпуковника 

да се стрељају заробљени цивили који ће бити довежени аутобусима на економију, из 

школе у Пилици, 

 

након чега су у времену од 10:00 до 16:00 чаосва, АА и остали припадници 10. 

Диверзантског одреда, након што су на економији пристизали аутобуси са заробљеним 

цивилима, од којих су неки имали повезе на очима и рукама, изводили те цивиле из 

аутобуса, спроводили их у групада од по 10 до ливаде поред хангара, где су их 

постројавали да им буду окренути леђима и по преком поступку их погубили, пуцајући 

у њих из аутоматских пушака, а ГГ и из пиштоља, те ЂЂ и из пушкомитраљеза М-84, 

услед чега је наступила смрт више стотина заробљених цивила – мушкараца 

муслиманске националности из енклаве Сребреница, старосне доби од око 17 до око 60 

година, 

 

- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142. став 1. КЗЈ, у вези ca чл. 22 КЗЈ. 
 

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ЗА 

РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Снежана Станојковић 

 

 


