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Б е о г р а д 

  

 

 

 

 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

- Одељење за ратне злочине -  

 

 

 

Б е о г р а д  

 

 

 

 На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном 

поступку, а у вези са одредбама из чл. 3. и 4. ст. 2. Закона о организацији и 

надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

  

 

Против: 

 

1. АА, од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођен ...године у месту ..., општина ..., 

са пребивалиштем у ..., ул. ..., ...,  

 

 

2. ББ, званог „...“, од оца ... и мајке ... рођене ..., рођен ...године у месту ..., 

општина ..., са пријављеним пребивалиштем у ..., ул. ..., по занимању ...,  

 

 

3. ВВ, девојачко ..., од оца ... и мајке ... рођене ..., рођена ...године у месту ..., 

општина ..., са пријављеним пребивалиштем у ..., ул. ..., по занимању ...,  
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4. ГГ, од оца ... и мајке ..., рођене ... рођен ... године у месту ..., општина ..., 

са пребивалиштем у ..., улица ..., ...,  

 

 

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

пријављеним пребивалиштем у ..., ул. ..., по занимању ...,  

 

 

6. ЂЂ, од оца ... и мајке ... рођене ..., рођен ....године у ..., са пребивалиштем 

у ..., улица ..., по занимању ...,  

 

 

Ш Т О   С У:  

 

у периоду од маја 2002. године до 11.06.2008.године, на подручју Новог 

Сада, Бачког Петровца, Суботице, Панчева и Београда, у стању урачунљивости 

свесни свога дела чије су извршење хтели и свесни да су та дела забрањена,    

 

крили ЕЕ, учиниоца кривичног дела против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, оптуженог по  оптужници ..., јавно објављеној 

... године, док је Окружни суд у Београду расписао за њим потрагу дана 09.05.2002. 

године, због радњи подстрекавања на убиства, истребљење, прогоне на политичкој, 

расној и верској основи, мучење, окрутно поступање, нехумана дела, депортацију и 

присилно премештање, безобзирно разарање или пустошење градова и села које 

није оправдао војном нуждом, уништавање или хотимично наношење штете 

установама намењеним религији,  

 

које радње су инкриминисане као кривична дела по члану 142. став 1. и 

члану 144. став1 КЗ СФРЈ,  за која је запрећена је казна затвора до четрдесет 

година,   

 

тако што су га непосредно или преко других лица, скривали и пружали 

уточиште у својим кућама, становима или викендицама, 

 

или му на други начин помагали не буде откривен и ухапшен од стране 

државних и других органа гоњења, на начин, да су  га лично подржавали, или му 

пружали финансијску помоћ, дотурали одећу и друге потребне предмете, помагали 

у прибављању лажних исправа о идентитету, одржавали са њим комуникацију, 

обавештавали га о предузетим мерама и радњама органа гоњења предузетих ради 

његовог откривања и хватања, успостављали везу са другим  лицима у циљу 

омогућавања бекства окривљеном, организовали тајне састанке са члановима 

породице или заједнички боравак са породицом у местима скривања, организовали 

тајне сусрете, прославе или вечере са старим пријатељима, упознавали са новим 

пријатељима или пријатељицама, ради лакшег скривања својим возилима 

пребацивали га са једног на друго место, ометајући на тај начин државне органе у 

откривању и хватању ЕЕ, 
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па би тако: 

 

окривљени АА 

 

 

 у периоду од 09. маја 2002. године до краја јануара 2005. године; 

 

а) у селу Маглић, скривао ЕЕ преко других лица, тако што је довео у везу ЕЕ 

са окр.ВВ и ББ и њих замолио да овоме пруже уточиште, што су ови у више 

наврата и чинили, скривајући га у својој породичној кући,  обезбеђујући му 

безбедан смештај, храну, пиће и друге неопходне услове за нормалан живот, 

 

б) по претходном договору са ЕЕ, остваривао комуникацију са њим путем 

писама, у којима би му давао савете и обавештавао га о актуелној политичкој 

ситуацији и акцијама органа гоњења, давао му савете у погледу даљег скривања, 

или омогућавао ЕЕ сталну комуникацију путем писама са члановима његове 

породице и лицима која су му пружала помоћ у скривању, тако што је писма слао 

преко окр. ДД или сведока ЖЖ, који су писма даље прослеђивала ЕЕ, или би од 

ових лица преузимао писма која му је  ЕЕ слао  или је иста даље предавао 

члановима породице или пријатељима,  

 

в) пружао је ЕЕ и члановима његове уже породице финансијску помоћ, тако 

што би давао повремено одређене износе новца његовим синовима ЗЗ или ИИ, 

давао је савете у погледу пословања породичне фирме, омогућио ЕЕ да склопи 

посао са Пиваром «Челарево» о заступству и продаји пива у Бања Луци и да 

приходом од овог пословања било финансирано бекство и скривање ЕЕ,  

 

г) више пута, неутврђеног датума, својим возилом ЕЕ из стана у Новом Саду 

пребацивао у друга места, која је овај користио за скривање и у којима му је  

омогућавао састанке са другим лицима, која су му помагала у скривању, па га је 

тако возио :  

 -до Маглића, где би се ЕЕ скривао у кући окр.ББ, или би се са члановима 

своје породице и пријатељима састајао у кафани «...», власништво ББ  

  -до Сремске Каменице, где се ЕЕ налазио и виђао са ЖЖ и где би боравио 

у мотелу «...», чији је власник ЈЈ,  

- до Футога, до куће окр.ДД, који му је пружао уточиште и омогућавао 

сталну комуникацију са члановима породице и пријатељима путем писама и на 

други начин, 

   

 

окривљени ББ и окривљена ВВ 

 

 

 у периоду 09. маја 2002. године до децембра 2005. године, повремено,  три 

до четири пута годишње, у трајању од по месец дана, крили ЕЕ и пружали 
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уточиште њему и његовој породици у њиховој породичној кући, у селу Маглић, и 

то:  

- у периоду од маја 2002. године до новембра 2002., године када је ЕЕ у три 

наврата боравио у њиховој кући по месец дана,   

- у периоду од децембра 2002. године до краја јануара 2003.године, када је 

ЕЕ боравио у њиховој кући са својом породицом,   

- у периоду од децембра 2003. до краја јануара 2004.године, када је ЕЕ 

боравио у њиховој кући са својом породицом, 

  

 

окривљни ББ 

 

 

у периоду 09. маја 2002. године до краја 2005. године, у Маглићу, у ... 

кафани «...» омогућавао неометане контакте и дружења ЕЕ са члановим уже 

породице, синовима ЗЗ и ИИ, пријатељима-окривљенима  АА, КК и њиховим 

заједничким пријатељима из Гламоча,   

- у неколико наврата, својим аутомобилом одлазио у Футог код ДД,  где би 

преузимао писма која је слао ЕЕ, или би за њега предавао писма других лица, 

- неутврђеног дана у лето 2004. године, омогућио ЕЕ да са својом супругом 

и синовима, летује две недеље на планини Гоч, у викендици власништво ЛЛ, тако 

што је својим аутомобилом одвезао његовог сина ИИ у Крушевац, до стана ЉЉ, а 

одатле преко Врњачке бање и Трстеника, до викендице на Гочу,  

- у септембру 2006. године, у Маглићу, ЕЕ послао финансијску помоћ у 

износу од хиљаду евра, тако што је новац предао окривљеном ДД, који је овај 

новац непосредно предао ЕЕ, који је овај новац искористио како би неко време 

финансирао своје скривање,  

 

 

 

окривљена ВВ и окривљени АА   

 

 

у периоду од децембра 2004. године до 04.10.2006. године, у Маглићу и у 

Полицијској станици Бачки Петровац,  

набавили лажне исправе о идентитету ЕЕ, тако што је  АА, претходно довео 

у везу ВВ и ЕЕ, а потом замолио оптужену ВВ да овоме, искоришћавањем свог 

положаја ..., прибави држављанство Републике Србије и личне исправе на име ММ, 

потом због тога доводио ЕЕ у њену канцеларију у Маглићу, након чега је оптужена 

ВВ: 

  -23. и 24. децембра 2004. године, у Суботици извршила одјаву његовог 

места пребивалишта из Суботице и пријаву боравишта у Маглићу, код НН; 

  -05.07.2005. године, у Маглићу, комплетирала документацију за пријем ЕЕ у 

држављанство Републике Србије, под именом ММ, предала захтев у СУП-у Бачки 

Петровац, који је службено експедован за ПУ Нови Сад, под бројем ..., дана .... 

године;  
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- преузела решење о држављанству 20.09.2006. године, а потом је 

21.09.2006. године као ... у МК Маглић попунила картоне личних карата Републике 

Србије, са личним  подацима покојног ММ неопходне за добијање личне карте, 

поднела захтев за издавање личне карте и неопходне уплатнице за таксе, 

приложила фотографије ЕЕ, без његовог присуства у ПС Бачки Петровац, на 

основу којих је СУП Бачки Петровац издао личну карту на име ММ, рег.бр.... од 

....године, са фотографијом ЕЕ, 

-04.10.2006. године у Бачком Петровцу, у просторијама Полицијске станице 

Бачки Петровац, преузела личну карту у његово име и истог дана однела у Футог 

код ДД, који је исту предао ЕЕ,  

превозила својим аутомобилом ЕЕ из Маглића у друга места где би се овај 

даље скривао, па га је тако превезла до Нових Бановаца, у стан породице ЊЊ, где 

се он скривао седам дана,  а касније, други пут, превезла својим возилом из 

Маглића у Београд, у стан ОО, где се ЕЕ скривао седам дана, 

одржавала је комуникацију са ЕЕ и са његовом љубавницом ЖЖ, док су 

становали у Сремској Каменици и одржавала комуникацију путем писама са ЕЕ. 

 

 

окривљени ДД 

 

 

-У Футогу, у својој кући, крио и пружао уточиште ЕЕ   у трајању од по два 

дана и то : 

- 19.12.2004. године, када је ЕЕ био гост на његовој слави, у лето 2005. 

године и децембра 2006. године, који је дошао  код њега побегавши органима 

гоњења из Крушевца,  

за време тих боравака, омогућавао ЕЕ да са кућног телефона остварује 

комуникацију са члановима породице, рођацима и пријатељима,  

 

- Почетком 2003. године, за потребе безбедне писмене комуникације између 

ЕЕ  и других лица, договорио са њим да овај пише писма породици и пријатељима 

на адресу његовог зета ПП, који у Футогу има кућу, али ретко у њој борави, 

претходно узевши кључ од поштанског сандучета, па је од тада до јуна 2007. 

године, ЕЕ писао синовима, ИИ и ЗЗ, супрузи РР, оптуженима АА, ББ и ВВ, и 

другим лицима, писма слао на име и адресу ПП, ова писма узимао из сандучета и 

отварао коверте у којима су била писма мањег формата насловљена на право лице, 

те је писма лично односио и предавао онима којима су била упућена,  

-знајући где се ЕЕ крије, непосредно преузимао писма од других и лично 

односио ЕЕ, или је писма слао на адресу извесне СС из Крушевца, коју је 

претходно добио од ЕЕ, 

-у септембру 2006. године, од оптуженог ББ у њиховој кући у Маглићу, 

преузео новац у износу од хиљаду евра и новац предао ЕЕ, када је овај боравио у 

кући оптужног ГГ, те је овај тако за извесно време финансирао своје скривање,  

-дана 04.10.2006. године у својој кући, у Футогу, од оптужене ВВ преузео 

лажна лична документа на име ММ, са фотографијом ЕЕ и иста непосредно предао 
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ЕЕ како би их овај користио и тако лажно идентификовао и представљао, 

скривајући свој прави идентите све до хапшења,  

 -обилазио ЕЕ у време када је овај боравио код оптуженог ГГ и дотурао му 

храну и пиће; 

 

 

окривљени ГГ 

 

 

 

-у периоду од јесени 2004. године до краја 2006. године, у Футогу, у улици 

..., у својој кући, која се налази у ..., крио ЕЕ, тако што му је почетком септембра 

2004. године, по претходном договору са њим предао кључ од улазне капије 

дворишта куће, па је ЕЕ несметано долазио у ноћним сатима и остајао у кући до 

десет дана  за које време се ту састајао са рођацима и члановим породице, па му је 

тако пружао уточиште у току септембра 2004. године, у више наврата по пар дана, 

неколико дана у току 2005. године,  новембра 2006. године, када је ЕЕ боравио 

шест до десет дана, јануара 2007. године, када је ЕЕ  заједно са сином ЗЗ боравио 

два дана и једну ноћ, а потом отишао за Ниш,  

 

 

окривљени ЂЂ 

 

 

почев од средине априла 2008. године,  у свом стану ..., у згради ... у улици 

..., у Панчеву, ЕЕ, који је дошао  код њега побегавши органима гоњења из Ниша и 

замолио за помоћ, скривао и пружао му уточиште омогућивши му да спава у 

кревету у дневној соби, хранећи га о свом трошку, скривајући га све до 11.06.2008. 

године када је ЕЕ откривен и ухапшен,   

  

 

- чиме су извршили кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног 

кривичног дела из чл. 333. ст.3. у вези ст.1. КЗ.  

 

 

  ТУЖИЛАЦ 

 ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Владимир Вукчевић     

 

 


