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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

Т У Ж И Л А Ш Т В О 

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

КТРЗ-5/04 

09.11.2007.године 

Б е о г р а д 

МП/МС 

  

 

 

ОКРУЖНОМ СУДУ У  БЕОГРАДУ 

- Већу 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:  

 

 AА, из ..., рођен ..., од оца ... и мајке ..., ..., војску служио ..., 

држављанство..., , неосуђиван,  

 

ШТО ЈЕ 

 

 За време оружаних сукоба на простору Босне и Херцеговине – 

БиХ (бивша република Социјалистичке Федеративне Републике 

Југославије - СФРЈ), између наоружаних формација Бошњачког, 

Хрватског и Српског народа који живе у БиХ, те оружаних сукоба 

између наоружаних формација Бошњачког и Хрватског народа са 
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оружаним формацијама Југословенске Народне Армије – ЈНА (бивше 

оружане снаге СФРЈ), учинио и то: 

 

Дана 15.05.1992.године, у својству овлашћеног старешине 

командне оперативне групе, формиране при Центру јавне безбедности 

као «Оперативни штаб» са овлашћењем издавања наредби свим 

наоружаним формацијама на подручју Тузле, супротно раније 

постигнутом споразуму између БиХ и Савезне Републике Југославије – 

СРЈ (државе бивших република СФРЈ) о мирном повлачењу ЈНА са 

територије БиХ на територију СРЈ, у вези ког споразума је 

Председништво Републике БиХ донело Одлуку бр.02-11-327/92 од 27. 

априла 1992.године о мирном повлачењу јединица ЈНА са територије 

Републике БиХ, и с тим у вези, супротно претходно постигнутом 

споразуму између представника цивилне и војне власти Тузле са 

командантом касарне ЈНА “Хусињска буна“ у Тузли, пуковником АБ, о 

томе да се 92.моторизована бригада у маршевској колони измести из 

наведене касарне правцем: Касарна – Скојевска улица – раскрсница 

Брчанска Малта – Бијељина, уз гаранцију да током измештања колона 

ЈНА неће бити нападнута, за коју Одлуку Председништва БиХ и 

споразуме са гаранцијама је знао, и, кршећи правила Међународног 

права из чл.19. Женевске Конвенције за побољшање положаја 

рањеника и болесника у оружаним снагама у рату од 12.08.1949.године 

(I Женевска Конвенција - која је ратификована од стране ФНРЈ „Сл. 

лист ФНРЈ“ бр.24/50) и правила из чл.21. и 37. ст.1. Допунског 

Протокола уз Женевске конвенције од 12.08.1949.године о заштити 

жртава међународних оружаних сукоба (Протокол I), непосредно издао 

наредбу за напад на колону ЈНА и тако употребио недозвољен начин 

борбе забрањен по међународном праву, на тај начин што је смишљено 

и по унапред, од стране Кризног штаба Предсједништва СО-е Тузла, 

припремљеном перфидном плану за напад, око 19,00 часова наведеног 

дана, у времену док је обављао командну дужност – дежурног 

старешине у «Оперативном штабу» Центра јавне безбедности Тузле, 

након пријема наредбе од претпостављеног старешине АВ – начелника 

..., путем радио-везе свим припадницима Територијалне одбране, 

„Патриотске лиге“ и Служби јавне безбедности Тузла, који су по 

припремљеном плану били распоређени у борбеној готовости за напад 

на положајима у оближњим зградама, улицама и уређеним заклонима 

на правцу кретања маршевске колоне ЈНА, издао наредбу за отварање 

ватре из свог расположивог оружја по средишњем делу колоне у 

тренутку док је иста мирно, поштујући Одлуку Председништва БиХ и 
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постигнути споразум, пролазила кроз Скојевску улицу и раскрсницу 

Брчанска Малта, а на основу које наредбе су распоређени снајперисти 

прво пуцали и убијали возаче војних возила, тако заустављали возила и 

њима блокирали даљи пролаз одобреним правцем измештања, потом 

пуцали и убијали војнике превожене тим возилима без спремности за 

борбу и пружање отпора, и на крају том приликом напали и уништили 

видно и прописно обележена санитетска војна возила, те убили и 

ранили један број војно-санитетског особља, 

 

којом приликом су лишена живота најмање 92 припадника 

ЈНА и то:  

АГ, АД, АЂ, АЕ, АЖ, АЗ, АИ, АЈ, АК, АЛ, АЉ, АМ, АН, АЊ, 

АО, АП, АР, АС, АТ, АФ, АХ, АЦ, АЧ, AЏ, АШ, БА, ББ,  БВ,  БГ, 

БД, БЂ, БЕ, БЖ, БЗ, БИ, БЈ, БК, БЛ, БЉ, БМ, БН, БЊ, БО, БП, БР, 

БС, БТ, БФ, БХ, БЦ, БЧ, БЏ, БШ, ВА, ВБ, ВВ, ВГ, ВД, ВЂ, ВЕ, ВЖ, 

ВЗ, ВИ, ВЈ, ВК, ВЛ, ВЉ, ВМ, ВН, ВЊ, ВО, ВП, ВР, ВС, ВТ, ВФ, ВХ, 

ВЦ, ВЧ, ВЏ, ВШ, ГА, ГБ, ГВ, ГГ, ГД, ГЂ, ГЖ, ГЗ, ГИ, ГЈ, ГК,  

 

најмање 33 припадника ЈНА ранили и то:  

ГЛ, ГЉ, ГМ, ГН, ГЊ, ГО, ГП, ГР, ГС, ГТ, ГФ, ГХ, ГЦ, ГЧ, 

ГЏ, ГШ, ДА, ДБ, ДВ, ДГ, ДЂ, ДЕ, ДЖ, ДЗ, ДИ, ДЈ, ДК, ДЛ, ДЉ, 

ДМ, ДН, ДЊ, ДО,  

 

и уништили већи број војних и санитетских војних возила,  

 

 

 

- чиме је учинио кривично дело употреба недозвољених 

средстава борбе из чл. 148. ст.2. у вези ст.1. КЗ СФРЈ.  
 

 

 

 

  Т У Ж И Л А Ц 

 ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Владимир Вукчевић 
 

 


