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ОКРУЖНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ 

-Већe за  ратне злочине- 

 

 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

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

поступку, те на основу чл.3. и чл.4. ст.2. Закона о организацији и 

надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, пред тим 

судом подижем 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

 

П р о т и в:  

 

 

АА, из ...  

 

 

Ш Т О  Ј Е: 

 

у периоду од 13.08.1991. до 31.10.1991.године за време оружаних 

сукоба ЈНА и паравојних формација Републике Хрватске, на територији 

тадашње Републике Хрватске у саставу СФРЈ, а на подручју општине ..., за 

време оружаних сукоба на територији те општине између 

самоорганизованих наоружаних формација грађана хрватске и српске 
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националности, као припадник самоорганизованих наоружаних формација 

грађана српске националности, кршећи правила међународног права за 

време оружаног сукоба, противно одредбама чл.3. тач.1.а) и тач.1.б) 

Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата (IV 

Женевска конвенција) од 12.08.1949.године, ратификоване од стране 

Народне Скупштине ФНРЈ од 1950.године и чл.4. тач.2.а) и тач.2.б) 

Допунског Протокола уз Женевску конвенцију од 12.08.1949.године о 

заштити жртава немеђународних оружаних сукоба (Протокол II) од 08.јуна 

1977.године («Сл.лист СФРЈ» бр.16/78 – Међународни уговори), 

учествовао у нападу на цивилно становништво, у узимању и затварању 

талаца и њиховом мучењу, те у нечовечном поступању према цивилном 

становништву као и у вршењу убистава цивила, па је тако:  

 

а) дана 13.08.1991.године, на магистралном путу број 16 у близини 

раскршћа путева за ... и ..., као припадник самоорганизоване наоружане 

формације грађана српске националности, тзв.“...“ са осталим 

припадницима исте формације учествовао у присилном одвођењу и 

узимању као талаца цивила хрватске националности, међу њима и АБ и 

АВ, који су као таоци касније размењени,  

 

б) дана 20.08.1991.године, као припадник исте формације, заједно са 

већим бројем припадника те формације, учествовао у опкољавању села ..., 

а затим у одвођењу талаца, те у нечовечном поступању према цивилном 

становништву, на тај начин што је у дворишту АГ где се налазио већи број 

жена и мушкараца цивила, најпре раздвојио жене АД, АЂ, АЕ и АЖ од 

мушкараца, ногом ударио АЖ а потом све жене закључао у шталу, те 

потом непосредно учествовао у одвођењу АГ, чије је тело касније 

пронађено у масовној гробници, АЗ, који је касније убијен у затвору у ... и 

АИ, као и у нападу на цивиле у суседној кући која је у власништву АЈ, на 

тај начин што је бацио бомбу на таван те куће на коме су се налазили 

цивили, којом приликом су од последица експлозије бомбе тешке телесне 

повреде задобили АК и АЈ, која је касније од последица повреда 

преминула, 

 

в) у периоду од неутврђеног дана половином августа месеца до 

31.10.1991.године, као припадник исте формације обављао дужност 

стражара у успостављеном затвору за цивиле – таоце, у школи у ..., у ком 

затвору су поред осталих били затворени АЛ, АЉ, АМ, АН, АЊ, АО, АП, 

АР, те АС, АТ, АЋ и АУ који су касније размењени или пуштени, те у том 

својству учествовао у мучењу - физичком злостављању цивила, јер је тукао 

затворена лица међу којима АБ, АП, АР и АО, 
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г) дана 31.10.1991.године око 21,00 час, у истом затвору који се 

налази у подруму Основне школе у Великој Ператовици, као припадник 

исте формације, а пре повлачења са тог подручја, у намери да усмрти 

цивиле АЛ, АЉ, АМ, АН, АЊ и АО, који су као таоци чувани у подруму 

школе, заједно са сада пок.АФ и још једним НН припадником исте 

формације, испалио у цивиле неколико рафала из аутоматског оружја 

калибра 7,62 мм, при чему су АЗ, АЉ, АМ, АН и АЊ задобили смртоносне 

повреде, услед којих је код њих наступила смрт, док је АО остао 

неповређен, пошто се заклонио иза једног зида у подруму, 

 

 

- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из чл.142. ст.1. КЗЈ. 

 

 

 

 Т У Ж И Л А Ц 

 ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Владимир Вукчевић 

 

 


