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Б Е О Г Р А Д 

 

 

 

На основу чл.331. ст.1. у вези чл.43. ст.2 тачка 5. Законика о кривичном 

поступку (ЗКП), и чл 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, син ББ и ВВ, рођен ... године у месту ..., Општина ..., ЈМБГ ..., држављанин 

..., ..., писмен, завршио ..., ..., ..., настањен на адреси ..., ..., живи у ..., ... површине од ..., 

користи ..., које некретнине ..., ..., 

Што је:  

 

 

 Дана 11.11.1991. године, у месту Богдановци у Републици Хрватској (РХ), тада у 

саставу бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ), као 

припадник чете Војне полиције Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде 

(2.пгмбр) Југословенске Народне Армије (ЈНА), кршећи правила међународног права за 

време оружаног сукоба који је на том подручју постојао, а није имао карактер 

међународног сукоба, између оружаних снага ЈНА са једне стране и хрватских 

оружаних формација у које су спадали припадници Збора народне гарде (ЗНГ), 

хрватских одбрамбених снага (ХОС) и Министарства унутрашњих послова (МУП) РХ 

са друге стране, противно чл.3 ст.1. тачка 1а) IV Женевске конвенције о заштити 

грађанских лица за време рата од 12.08.1949. године („Службени лист ФНРЈ“ бр.24/50) 
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и чл.13. ст1. и ст.2. у вези чл.4. ст.1. и ст.2. тачка а) Допунског протокола уз Женевске 

конвенције од 12.08.1949. године о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба 

(Протокол II – „Сл.лист СФРЈ“, Међународни уговори бр.16/78), према цивилним 

лицима која не учествују у непријатељствима, у односу на која се мора поступати у 

свакој прилици човечно без икакве неповољне дискриминације засноване на етничкој 

припадности, вршио убиства,  

 

тако што је: 

 

 током подневних сати, у делу Богдановаца у коме су снаге ЈНА успоставиле 

контролу, самовласно, без ичије наредбе или одобрења и без икаквог разлога, у 

близини зграде Месне заједнице (МЗ), пуцњима из ватреног оружја лишио живота 9 

(девет) цивилних лица, мештана несрпске националности, и то: ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, ЖЖ, 

ЗЗ, ИИ, ЈЈ и КК, усмртивши их на лицу места,  

 

 - чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва 

из чл.142. ст.1. КЗ СРЈ. 
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