
 

 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ТУЖИЛАШТВО  

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

 КТО бр. 1/15 

10. мај 2018. године 

Београд, Устаничка бр. 29 

МБ/МГ/AР 

  

 

 
 

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 органима у поступку за ратне злочине, подижем 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

Против: 

             

1. АА, ЈМБГ ....., од оца ...... и мајке ......, рођеног ........ године у .......,  са 

пребивалиштем у ........, држављанина ........, писмен,  по занимању ........., неосуђиван, .... 

 

 

2. ББ, ЈМБГ ....., од оца ..... и мајке ......, рођеног ....... године у ......., са 

пребивалиштем у ......., држављанин ........, писмен,  по занимању ........., неосуђиван, ..... 

 

 

3. ВВ, ЈМБГ ....., од оца ...... и мајке ......, рођеног ....... године у ........., са 

пребивалиштем у ........, држављанин ......., писмен,  по занимању ..........., неосуђиван, ..... 

 

 

4. ГГ, ЈМБГ ....., од оца ....... и мајке ......., рођеног ....... године у ......., са 

пребивалиштем у ........, држављанин ........, писмен,  по занимању ......., неосуђиван, ..... 

 

 

5. ДД, ЈМБГ ......, од оца ...... и мајке ......, рођене ......... године у ........, са 

пребивалиштем у .........., држављанка ........, писмена, неосуђивана, ....... 
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ШТО СУ:  

 

  

 за време унутрашњег (немеђународног) оружаног сукоба на територији 

Републике Босне и Херцеговине (БиХ) који се водио између оружаних формација на 

страни српског, бошњачког и хрватског народа у периоду од априла 1992. па до 

децембра 1995. године, као припадници оружаних јединица српске стране у сукобу, и 

то окривљени: АА, ББ, ВВ и ДД као припадници јединице ''Осветници'' која је била у 

фактичком саставу Војске Републике Српске (ВРС), а окривљени ГГ као припадник  1. 

чете 1. батаљона Вишеградске бригаде ВРС, кршили правила међународног права из 

чл. 3. ст. 1. тач. 1. а) Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 

12.08.1949. године (IV Женевска конвенција „Сл.лист ФНРЈ“ бр. 24/50) и чл. 4. ст. 1. и 

2. тач. а) Допунског протокола уз Женевску конвенцију од 12.08.1949. године о 

заштити жртава немеђународних оружаних сукоба (Протокол II – „Службени лист 

СФРЈ“ - међународни уговори број 16/78), на тај начин што су 27.02.1993. године у 

местима Штрпци, Прелово и Мушићи према цивилним лицима несрпске 

националности нечовечно поступали, повређивали њихов телесни интегритет и уз 

употребу оружја и оруђа лишавали их живота, па су тако:  

 

 Након што је дана 27.02.1993. године у Вишеграду (БиХ) формирана посебна 

оружана група од око 25-30 припадника ВРС са посебним задатком да изврши отмицу 

путника несрпске националности из брзог воза број 671, који је тог дана саобраћао на 

релацији Београд-Бар, у који састав оружане групе су ушли и окривљени: АА, ББ, ВВ, 

ГГ, ДД и ЂЂ који је за ово кривично дело од стране Вишег суда у Бијелом Пољу 

правоснажном пресудом К бр. 5/98 од 09.09.2002. године осуђен на 15 година затвора, 

коју казну је издржао, те други припадници ВРС, ова посебна оружана група се са два 

путничка и једним теретним возилом ''ТАМ 150'' истог дана око 15,30 часова превезла 

до железничке станице у месту Штрпци, где су прво наредили отправнику возова ЕЕ да 

у станици заустави воз број 671 који по реду вожње није требао да се заустави у овој 

железничкој станици, што је АБ морао учинити под претњом оружја, да би се по 

заустављању воза један број наоружаних припадника ове групе распоредио дуж воза са 

обе стране, међу којима су били и окривљени: ББ, ВВ и ГГ, док су преостали 

припадници оружане групе ушли у воз,  извршили легитимисање путника с циљем 

утврђивања њихове националне припадности, а након тога извели из воза 20 цивилних 

лица несрпске националности, и то оштећене: АВ из Пријепоља, АГ из Требиња, АД из 

Бијелог Поља, АЂ из Пријепоља, АЕ из Пријепоља, АЖ из Бродарева, АЗ из 

Подгорице, АИ из Бијелог Поља, АЈ из Бара, АК из Бродарева, АЛ из Бродарева, АЉ из 

Сарајева, АМ из Бијелог Поља, АН из Бијелог Поља, АЊ из Бијелог Поља, АО из 

Берана, АП из Бродарева, АР (кондуктера у возу)  из Пријепоља, АС из Београда, сви 

држављани СРЈ, као и једно (1) НН лице непознатог држављанства, потом су све 

одвојене цивиле уз претњу оружјем укрцали у теретно возило марке ТАМ ''150'' и 

превезли до зграде основне школе у месту Прелово (БиХ) где су им се придружили 

окривљени АА и ДД; 

 

 Доласком до основне школе у Прелову сви припадници ове оружане групе, међу 

којима су и сви окривљени, су оштећене истерали из теретног возила, а потом их 

ударајући ногама, рукама и кундацима пушака приморали да уђу у фискултурну салу 

школе, где су сви припадници групе наставили да их ударају по свим деловима тела 

више од сат времена, којом приликом су им нанели бројне телесне повреде, па је тако 
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окривљена ДД кундаком своје пушке ударала оштећене док су излазили из теретног 

возила, а у фискултурној сали их шамарала и псовала им балијску мајку, окривљени ГГ 

испред улаза у фискултурну салу оштећене шутирао ногама и ударао кундаком пушке, 

окривљени АА кундаком пушке ударао оштећене да брже пролазе кроз шпалир, који су 

том приликом формирали а у ком шпалиру су били и окривљени ВВ и окривљени ББ, 

при чему је окривљени ВВ у фискултурној сали једном припаднику ове оружане групе 

додао електрични кабл којим је овај тукао једног оштећеног, да би након оваквог 

окрутног поступања приморали оштећене да скину одећу са себе и од њих одузели 

новац и друге вредније ствари;    

 

 Затим су сви припадници оружане групе, међу којима су били и сви окривљени, 

држећи уперене пушке, приморали оштећене да само у доњем вешу и боси, руку 

везаних жицом на леђима, изађу из фискултурне сале и поново уђу у теретно возило 

којим су довежени у Прелово, одакле су их одвезли у село Мушићи до спаљене куће 

власника АТ, где су се зауставили и где се један број припадника оружане групе 

распоредио око теретног возила, други око куће, сви са задатком да спрече да нико од 

цивила не побегне, док је трећи део припадника оружане групе формиро шпалир од 

задњег дела теретног возила до куће, у ком шпалиру су били окривљени АА, ББ, ВВ, 

ГГ и ДД, да би тако оштећене у групама од 2 до 3 лица од теретног возила спроводили 

до куће, где су их прихватала два припадника ове оружане групе и пуцњима из 

ватреног оружја у потиљак лишавали живота, на који начин је лишено живота 18 

цивила, док су 2 цивила лишена живота при покушају бекства, и то један од стране НН  

припадника јединице који је чувао стражу поред куће и то пуцањем из  ватреног 

оружја, док је другог цивила, након што га је ранио правноснажно осуђени ЂЂ, 

пуцањем из аутоматске пушке, други припадник јединице лишио живота тако што му је 

пререзао врат; 

 

- чиме су окривљени као саизвршиоци извршили кривично дело ратни 

злочин против цивилног становништва из чл. 142. ст. 1. у вези члана 22 

КЗ СРЈ.  

 

 

 

 

  ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА 

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Миољуб Виторовић    

 


