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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Одељење за ратне злочине 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

            Сходно одредби чл. 47. ст 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у 

кривичним стварима, уређујемо према законима РС потврђену оптужницу Окружног 

јавног тужилаштва у Добоју Т15 0 КТРЗ 0023850 17 од 06.02.2017. године, тако што на 

основу чл. 43. ст.2. тач.5, чл. 331. ст.1 .и 2. и чл. 332. ЗКП и чл. 3. и 4. ст.1. Закона о 

организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем   

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

Против:  

 

 АА, званог ......., рођеног ...... године у .........., од оца ........ и мајке ........, рођене 

............, са пребивалиштем у ..........., улица ............, ЈМБГ ........., држављанин Републике 

Србије,  

 

 

јер постоји оправдана сумња да је: 

 

 

 За време оружаног сукоба немеђународног карактера у Босни и Херцеговини, 

између Војске Републике Српске с једне стране и Армије Босне и Херцеговине и 

Хрватског Већа Одбране с друге стране, кршећи правила међународног права, и то 

одредбе члана 3. став 1. тачка а) и члана 27. IV Женевске конвенције о  заштити 

грађанских лица за време рата од 12. августа 1949. године, учествовао у наношењу 

снажног телесног и душевног бола или патње (мучење) и наносио повреде телесног 

интегритета цивилима бошњачке националности  на следећи начин 

 

1. Тачно неутврђеног дана, током јуна месеца 1992. године, у унутрашњости 

друштвеног дома у месту Доњи Ружевић, општина Теслић, заједно са више 

њему познатих припадника полицијске станице Теслић, приликом испитивања о 
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поседовању наоружања становника села Доњи Ружевић, наносио повреде 

телесног интегритета, те снажне физичке и психичке болове цивилима, а међу 

њима АБ, АВ, АГ, АД, АЂ, АЕ и АЖ, тако што их је позвао да изађу из строја у 

којем су били постројени сви бошњаци, становници села, уводио их у 

унутрашњост дома, те их заједно са њему познатим припданицима полиције 

снажно ударао палицама, рукама, ногама и  дрвеним маљем по читавом телу, 

 

2. Тачно неутврђеног дана, током лета 1992. године, поред месне џамије у месту 

Доњи Ружевић, општина Теслић, заједно са више њему познатих припадника 

полицијске станице Теслић, приликом испитивања о поседовању наоружања, 

злостављао цивиле АЗ, АИ, АЈ, АК, АЛ, АЉ, АМ, АН, АЊ, АО, АП, АР, тако 

што су их заједно ударали палицама по читавом телу, чиме су им наносили 

повреде телесног интегритета, услед чега је АО преминуо након два до три дана, 

 

3. Током јула или августа месеца 1992. године, заједно са два или три њему 

позната припадника ПС Теслић, злостављао цивила АТ, наносећи му повреде 

телесног интегритета, тако што су га испред његове куће у насељу Горњи 

Теслић, општина Теслић, приликом испитивања да ли поседује експлозив, 

снажно ударали шакама, полицијским палицама и дрвеним штаповима, па када 

је исти пао на земљу наставили да га ударају ногама по читавом телу, те су том 

приликом исти полицајци, пред кућом ударали цивиле АЋ, кога је осумњичени 

ударио отвореним дланом у пределу лица око 100 пута, услед чега је оштећеном 

отекло лице, затим АУ и АФ, од којих су највише ударали АУ, који је том 

приликом од последица ударања два пута падао у несвест, да би након што су 

исти полицајци после пар дана поново дошли пред кућу оштећеног АТ, 

осумњичени истог ударио два или три пута шаком у пределу главе, 

 

4. Тачно неутврђеног дана, током јуна месеца 1992. године, испред куће АХ, у 

месту Барићи, општина Теслић, истог злостављао наносећи му повреде телесног 

интегритета, тако што га је, након што су га припадници ПС Теслић испитивали 

о поседовању наоружања, осумњичени више пута сначно ударао у пределу 

врата, те по читавом телу дрвеном палицом, те га повео путем према 

Друштвеном дому у Барићу, и идући до Дома наставио ударати истом палицом 

по читавом телу, 

 

5. Тачно неутврђеног дана, током јуна месеца 1992. године у Друштвеном дому у 

селу Ружевићи, општина Теслић, заједно са њему познатим припадницима 

полицијске станице Теслић, приликом испитивања о наоружању, мучио цивиле 

АЦ и његовог оца АЧ, тако што их је око 45 минута дрвеном палицом ударао по 

читавом телу, а затим у једном моменту главом АЧ ударио снажно у бетонски 

шахт, услед чега се оштећени онесвестио од удараца, 

 

6. Тачно неутврђеног дана, током јуна месеца 1992 године, у једној од просторија 

која се налази у приземљу Полицијске станице Теслић, приликом испитивања о 

разлозима зашто је боравио на подручју Тешња, злостављао цивила АЏ, 

наносећи му повреде телесног интегритета, тако што га је снажно тукао рукама 

и ногама искључиво у пределу главе, око 20 минута, чиме му је наносио снажне 

физичке болове, те престао тек када је њему познати полицајац рекао: ,,Доста је, 

убит ћеш га“, 
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7. Тачно неутврђеног дана, током јула месеца 1992. године, у месту Доњи 

Ружевићи, општина Теслић, где су мештани цивили бошњачке националности 

копали канал поред пута, а међу њима и АШ, АЧ, БА и његова деца, након што 

је возилом дошао до цивила, заједно са још једним њему познатим припадником 

Полицијске станице Теслић, наносио повреде телесног интегритета цивилу АЧ, 

тако што га је снажно ударао полицијском палицом и ногама по читавом телу, 

 

8. Током лета 1992. године у селу Доњи Ружевићи, општина Теслић, цивилима БВ 

и његовом малолетном сину БГ, који је тада имао 14 година, наносио повреде 

телесног интегритета, тако што их је снажно ударао дрвеном палицом, услед 

чега им је нанео телесне повреде од којих је БВ три наредна месеца лежао у 

кревету, неспособан да хода, 

 

9. Тачно неутврђеног дана, током јуна месеца 1992. године, у згради Територијалне 

одбране Теслић, заједно са једним њему познатим припадником Полицијске 

станице Теслић, мучио цивила БД, тако што га је приликом испитивања о БЂ, у 

два наврата физички злостављао и то тако што му је наредио да се наслони 

челом на зид и подигне руке са по три прста, те га потом снажно ударао дрвеном 

летвом по леђима, први пут око 5 минута, а други пут око 10 минута 

непрекидно, да би га након ударања ухватио за косу, руке заврнуо иза леђа, те га 

у том положају држао док је оштећеном други полицајац притискао прстима 

очи, а осумњичени га за то време терао да призна где је и код кога ноћио БЂ, 

 

10. Тачно неутврђеног дана, током јуна месеца 1992. године, у просторији 

Полицијске станице Теслић, заједно са њему познатим полицајцем мучио 

цивила БЕ, тако што су га приликом испитивања о поседовању наоружања у 

његовом селу, о положајима земуница, те где се налазе Бошњаци који су 

побегли из села, терали да стоји уз зид, којом приликом су га тукли полицијском 

палицом, што је све трајало од 09,45 до 13,30 часова, па с обзиром да су били 

незадовољни одговорима, наредио оштећеном да седне на столицу, која је била 

овалног облика, ухватио га рукама за косу, повукао надоле, те палицом снажно 

ударио преко леђа, услед чега је оштећени изгубио свест, 

 

11. Тачно неутврђеног дана, током лета 1992. године, на месном муслиманском 

гробљу у селу Ружевић, општина Теслић, приликом испитивања о поседовању 

ручног ракетног бацача ,,зоље“, заједно са њему познатим припадником 

Полицијске станице Теслић, злостављао цивиле БЖ, АБ, АД, БЗ, БИ и БЈ, тако 

што су их ударали по читавом телу металном цеви од пушке ,,пумпарице“ и 

дрвеним колцем, наносећи им повреде телесног интегритета, 

 

12. Тачно неутврђеног дана, током јула месеца 1992. године у близини месног 

муслиманског гробља у месту Доњи Ружевићи, општина Теслић, наносио 

повреде телесног интегритета цивилу БК, тако што га је металним делом од 

запрежних кола, тзв. ,,вагиром“ снажно ударио у пределу левог рамена и леђа, 

услед чега је оштећени пао и изгубио свест, 

 

дакле, за време оружаног сукоба, кршећи правила међународног права, мучио 

цивиле незаконито лишене слободе и наносио им повреде телесног интегритета, 
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 - чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва 

из члана 142. став 1. КЗ СРЈ. 

  

 

  ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ЗА 

РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Иван Марковић   
 


