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ОКРУЖНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ 

- Већу за ратне злочине - 

 

 
Б Е О Г Р А Д 

 

 

 
 

 На основу члана 46.ст.2.тач.3., члана 265. став 1. и члана 266. Законика о 

кривичном поступку (ЗКП), у вези чл. 14а Закона о изменама и допунама Закона о 

организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем 

 

 

O П Т У Ж Н И Ц У 

 

Против:  

 

АА, зв.» ... », син ББ и ВВ, рођен ... године у ..., ЈМБГ ..., држављанин ...,  

настањен у ...,  

 

 

Ш Т О   Ј Е:  

 

 Дана 06.12.1991.године у времену од 06,00 до 16,30 часова на подручју 

Дубровника, у Републици Хрватској, у саставу бивше Социјалистичке Федеративне 

Републике Југославије (СФРЈ), као припадник Југословенске Народне Армије (ЈНА), 

командант 3.батаљона 472.моторизоване (требињске) бригаде ЈНА, у чину капетана I 

класе, директно потчињен команди 9.Војно-поморског сектора (ВПС) под командом 

адмирала Миодрага Јокића у оквиру 2.оперативне групе ЈНА под командом генерала 

Павла Стругара против којих је вођен поступак пред Међународним кривичним 

судом за бившу Југославију (МКСЈ) у Хагу, кршећи правила међународног права за 

време оружаног сукоба који је у том региону постојао, а није имао карактер 

међународног сукоба, између ЈНА у чијем су саставу биле јединице Територијалне 

одбране (ТО) из Републике Црне Горе и Републике Босне и Херцеговине, 

припадници Министарства унутрашњих послова (МУП) СФРЈ и МУП Републике 

Црне Горе  као и добровољачки састави с једне стране и хрватских оружаних 
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формација у чијем су саставу биле јединице Збора народне гарде (ЗНГ), МУП 

Хрватске и добровољци с друге стране, противно чл.3. ст.1. тач.1. и ст.2. тач.а) и 

чл.27. ст.1. IV Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 

12.08.1949.године (»Службени лист ФНРЈ» бр.24/50), чл.4. ст.1. и ст.2. тач.а), чл.13. и 

чл.16. Допунског протокола уз Женевске конвенције о заштити жртава 

немеђународних оружаних сукоба (Протокол II) од 12.08.1949.године («Службени 

лист СФРЈ, Међународни уговори бр.16/78) и чл.1. ст.1. тач.а), чл.4. ст.1., чл.6. и 

чл.19. Хашке конвенције о заштити културних добара у случају оружаног сукоба од 

14.05.1954.године («Службени лист СФРЈ – Међународни уговори бр.4/56), наредио 

припадницима јединица под његовом командом да са узвишења, северно и источно 

од Дубровника, са Жарковице и других локација, изврше напад на насеље-

дубровачки Стари град, гранатирањем из артиљеријског оруђа и минобацача без 

избора циља, којим се погађа цивилно становништво које не учествује непосредно у 

непријатељствима и као такво мора бити хумано третирано и заштићено од сваког 

насиља или застрашивања и опасности које проистичу из војних операција за време 

док не узимају директно учешће у непријатељствима, и објекти посебно заштићени 

међународним правом – историјски споменици и споменици архитектуре који 

представљају културно наслеђе и који су као целина под заштитом УНЕСКО-а од 

1979. године (цео дубровачки Стари град) као део светске културне баштине, при 

чему је низ зграда у Старом граду и кула на градским зидинама био прописно 

обележен симболима распознавања, у односу на које као културна добра, постоји 

обавеза поштовања и уздржавања од сваког непријатељског акта, које наређење су 

припадници јединица под његовом командом и извршили испаливши више стотина 

пројектила на дубровачки Стари град, а у чему је и сам окривљени учествовао 

испаливши више пројектила, којом приликом су од последица противправног 

гранатирања, унутар Старог града, два цивила – ГГ и ДД, изгубили живот, а три 

цивила ЂЂ, ЕЕ и ЖЖ рањена, док је потпуно разорено и изгорело шест зграда и то: 

Палача-Од Сигурате 1 (фестивалска палата), Палача – Од Сигурате 2, Палача 

Мартинушић –Св.Јосипа 1, Палача – Од Пуча 11, Палача – Од Пуча 16, и Палача 

Соркочевић – Миха Працата 6 , а 46 зграда и објеката је оштећено, 

 

 

 -чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из чл.142. ст.2. у вези ст.1. Кривичног закона Савезне Републике 

Југославије (КЗ СРЈ), у вези чл.22. КЗ СРЈ. 

 

 

 

 

  ТУЖИЛАЦ  

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Владимир Вукчевић 

  

 


