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Р е п у б л и к а   С р б и ј а  

ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ 

 ЗЛОЧИНЕ 

КТРЗ.бр.3/05 

09.10.2006.године 

Б е о г р а д 

 

 

 

 

ОКРУЖНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ 

Већу за ратне злочине 

 

 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

ВЕЗА: Ваш број КВ-6/05 

 

 

На основу овлашћења из чл.46. ст.2. тач.3., чл.265. ст.1., чл.266. и 

чл.341. Законика о кривичном поступку, мењам ОПТУЖНИЦУ под 

горњим бројем од 07.10.2005.године 

 

 

Против: 

 

1.АА,  

 

2.АБ,  

 

3.АВ,  

 

4.АГ,  

 

5. АД, са личним подацима као у досадашњем току поступка, 
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Ш Т О  С У: 

 

 

Дана 16. или 17. јула 1995.године, за време грађанског рата у 

тадашњој Републици Босни и Херцеговини, вођеног између 

припадника оружаних снага српске, хрватске и муслиманске 

националности, на месту званом Годињске баре у близини Трнова, као 

припадници паравојне формације под називом «...», кojу је формирало 

предузеће «Нафтна индустрија Републике Српска Крајина» ради 

чувања нафтних бушотина у селу Ђелетовци и околини, а војно 

деловала у саставу «Војске Републике Српске Крајине», кршећи 

правила Међународног права, и то :  

чл.3. ст.1. тач.1-А, IV Женевске конвенције о заштити грађанских 

лица за време рата од 12.августа 1949.године, ратификоване од 

Народне Скупштине ФНРЈ («Службени лист ФНРЈ» бр.24/50) и 

противно члану 4. ст. 2-А и члану 13., II Допунског протокола уз ову 

конвенцију,  
   
-заједно са више НН припадника јединице од којих су неки познати под 

надимцима «АЂ» и «АЖ» лишили живота шест заробљених лица 

муслиманске националности, од којих су до сада идентификовани и то:  

 

АЗ, АИ, АЈ, АК и АЛ, тако што је опт.АА, команданту поменуте 

јединице, наређено од НН претпостављеног старешине из Војске 

Републике Српске, у чијем саставу је дејствовала јединица 

«Шкорпиони», да лише живота наведена лица која су довежена из 

Сребренице, те је он наредио опт.АБ, АВ, АД, те АЉ и АМ, према 

којима је поступак раздвојен, да у близини борбеног положаја, на месту 

где је било борбених дејстава стрељају заробљенике представљајући да 

су у тим дејствима погинули, о чему је радио везом обавестио  свог 

заменика опт.АГ, који се налазио на положају, након чега су 

заробљеници превежени камионом из Трнова у правцу положаја 

јединице и на договореном месту искрцани из возила и лежећи  лицем 

окренути земљи, окружени опт. АБ, АЉ,  АМ, АВ и АД, који су у 

рукама имали аутоматске пушке, сачекали опт. АГ, који се после 

извесног времена појавио у пратњи више неидентификованих 

припадника јединице, међу којима су били и они са напред наведеним 

надимцима, и који је са умишљајем помогао осталим присутним 

окривљеним  у извршењу кривичног дела, тако што је, као једини од 



 3 

окривљених који је знао терен  у близини борбеног положаја, рекао 

опт. АБ где да изврше стрељање заробљеника, а затим наредио 

припадницима јединице који су дошли са њим да им помогну у томе, 

након чега су сви спровели заробљенике, који су ишли путем према 

положају, опкољени наоружаним припадницима јединице, са кога су 

скренули према спаљеним викендицама, и код објекта Звиздић Хасана, 

док су опт.АВ и остали неидентификовани припадници јединице 

помагали осталим окривљеним да изврше стрељање чувајући стражу да 

заробљеници не побегну, опт.АБ , АД, АЉ и АМ, стрељали четири 

заробљеника пуцајући им у леђа, те након што су преостала два 

заробљеника пренели лешеве стрељаних до куће, и њих стрељали док 

су лежали лицем према земљи у унутрашњости спаљене викендице 

пуцајући им у леђа и у главу, након чега су лешеви побијених, од 

стране НН лица, касније, поливени бензином и спаљени; 
 

-чиме су опт.АА, АД и  АБ извршили кривично дело ратног 

злочина према цивилном становништву из чл 142. ст.1, као 

саизвршиоци; а опт. АВ и АГ кривично дело ратног злочина према  

цивилном становништву из чл 142.ст 1. у вези  чл.24. КЗ СРЈ, као 

помагачи. 

     

 

 

 ТУЖИЛАЦ ЗА РАТНЕ 

ЗЛОЧИНЕ 

Владимир Вукчевић 

 
 


