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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Одељење за ратне злочине 

 

 

 Б Е О Г Р А Д 

 

 

 На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 332. Законика  о 

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

државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. 

закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима подижем 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

 

 Против: 

 

 АА, ЈМБГ ..., са надимком ..., од оца АБ и мајке АВ, рoђене ..., рођен у месту ..., 

општина ..., ......, бр. л.к. ... издате од МУП …, по националности .... држављанин .... и 

...., са пребивалиштем у .... у месту ..., адреса ..., општина ... и пребивалиштем у ....... ...., 

адреса ... бр. ..., код станодавца АГ, носилац важеће личне карте држављана ...бр. ..., 

издата од .. …, носилац путне исправе држављана .... бр. ...,  издата од . … и носилац 

важеће личне карте бр. ... издате од стране ..., … дана ... године, по занимању ..., ..., са 

завршеним … …,  

 

 Што је: 

 

 За време унутрашњег (немеђународног) оружаног сукоба на територији Босне и 

Херцеговине, који се водио у периоду од 1992. до 1995. године између оружаних 

формација на страни српског, бошњачког и хрватског народа, а за време оружаног 

сукоба на територији општине Калесија (сада Осмаци) између Војске Републике Српске  

и Армије Босне и Херцеговине, 
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       као припадник извиђачке чете Прве бирчанске бригаде Војске Републике Српске 

БиХ – „Шековачке гарде“, која је деловала на подручју Цапарди и Шековића, кршећи 

правила међународног права из члана 3. став 1. тачка а) и ц) IV Женевске конвенције о 

заштити грађанских лица за време рата од 12.08.1949. године (која је ратификована 

Одлуком Народне скупштине ФНРЈ, „Сл. лист ФНРЈ“ бр. 24/50) и чл. 4. ст. 1. и ст. 2. 

тач. а) и е) и чл. 13. ст. 2. и ст. 3. Допунског протокола уз Женевске конвенције о 

заштити жртава немеђународних оружаних сукоба (Протокол II), извршио убиство пет 

цивила бошњачке националности, тако што је: 

 

 дана 16.06.1992. године дошао пред недовршену приватну кућу у месту Цапарде, 

тадашња општина Калесија, власништво АД званог ..., која се налази са леве стране 

магистралног пута Калесија – Зворник, у намери да пронађе и лиши живота  цивиле 

бошњачке националности ушао у ту кућу и пуцајући  из аутоматске пушке лишио 

живота АЂ, њену малолетну кћерку АЕ (1989. годиште), АЖ и њено двоје малолетне 

деце АЗ (1986. годиште) и АИ (1988. годиште) 

 

- чиме је учинио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва  из члана 142. став 1., у вези са чланом 22. КЗ СРЈ. 
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