
 

 

 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ТУЖИЛАШТВО  

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

КТРЗ-7/07 

28.11.2007. године 

Б е о г р а д 

ВМ/ЈА. 

   

 

 

ОКРУЖНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ 

- Већу за ратне злочине- 
 

Б е о г р а д  

 

 

 На основу чл.46. ст.2. тач.3. у вези 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. AA, од оца ... и мајке ..., рођеног ..., ЈМБГ ..., са пребивалиштем 

..., по занимању ..., са завршеном ..., породичног –војску служио ..., 

води се у ВЕ при ..., неосуђиваног, други кривични поступак се не 

води,  

 

2. AБ, од оца ... и мајке ... рођене ... , рођеног ...  Р ,….. ЈМБГ ..., 

са пребивалиштем ..., држ. ..., са завршеном ...., по занимању ..., ..., 

војску служио ..., води се у ВЕ ..., неосуђиваног, други кривични 

поступак се не води,  

 

3. АВ, од оца ... и мајке ... рођене ... , рођеног ..., ЈМБГ ..., са 

пребивалиштем у ..., држ. ..., по занимању ..., са завршеним ….., ..., 

војску  ..., води се у ВЕ ..., неосуђиваног,  
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4. АГ, од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођеног ..., ЈМБГ ..., са 

пребивалиштем у ..., држ. ..., са завршеном ..., по занимању ..., ..., војску 

..., води се у ВЕ ..., ..., неосуђиваног,  

 

5. АД, од оца ...и мајке ..., рођене ..., рођеног ..., ЈМБГ ..., са 

пребивалиштем у ..., држ. ..., завршио ...,  

 

6. АЂ, од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођеног ..., ЈМБГ ..., са 

пребивалиштем ..., држ. ..., са завршеном ..., по занимању ..., ..., војску  

 

7. АЕ, од оца .... и мајке ... , рођене ..., рођеног ..., ЈМБГ ..., са 

пребивалиштем у ..., држ. ..., са завршеном ..., по занимању ...,  

 

8. АЖ, од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођеног ...,  где има и 

пребивалиште, насеље ..., држављанина ..., ЈМБГ ..., са завршеном ..., по 

занимању ...,;   

 

9. АЗ, од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођеног ..., са 

пребивалиштем ..., држављанина ..., по занимању ..., ...,; 

 

10. АИ, од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођеног ..., са 

пребивалиштем у ..., држ. ..., по занимању ..., ..., са завршеном ..., војску 

служио ; 

 

11. АЈ, зв. ..., од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођеног ..., ЈМБГ ..., 

са пребивалиштем ..., држ. ..., писменог, са завршеном ..., по занимању 

..., војску служио; 

 

12. АК, од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођеног ..., ..., ЈМБГ ..., 

писменог, завршио ..., држављанина ..., ..., војску служио ..., води се у 

ВЕ СО ..., ...,;   

 

13. АЛ, зв. „...“, „...“, од оца ... и мајке ... рођене ..., рођеног ...,  

ЈМБГ ..., држављанина ..., писменог, са завршеном ..., ..., ..., војску 

служио ..., води се у ВЕ ...,;   

 

14. АЉ, званог „...“, „...“, од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођеног 

..., где има и пребивалиште, ..., ЈМБГ ..., држављанин ..., , са завршеном 

...., ..., ...,;   
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ШТО СУ: 

 

окривљени: 

АА, АБ, АВ и АГ,  

као припадници локалне цивилно-војне власти; 

АД, АЂ, АЕ и АЖ, 

као припадници Територијалне одбране чије јединице су биле 

потчињене 2.пролетерској гардијској моторизованој бригади 

(2.ПГМБР) из састава тадашње ЈНА, и 

АЛ, АЉ, АЈ, АК, АЗ и АИ, 

као припадници добровољачке оружане групе, самозване „Душан 

Силни“, 

 

 кршећи правила међународног права садржана у IV Женевској 

конвенцији о заштити грађанских лица за време рата од 12.08.1949. 

године, Допунскoм протоколу о заштити жртава немеђународних 

(унутрашњих) оружаних сукоба (Протокол II) уз наведену конвенцију, 

у току октобра и новембра месеца 1991.године, за време унутрашњег 

оружаног сукоба у СФРЈ, тада међународно признатој држави, између 

ЈНА и других оружаних група под њеном командом и контролом са 

једне стране, и са друге, организованих оружаних јединица Збора 

народне гарде (ЗНГ) и МУП-а Републике Хрватске, тада једне од 

федералних чланица СФРЈ, у наведено време на подручју и у насељу 

Ловас у Републици Хрватској,  

и то: 

 

I 

 

окр: АА, АБ, АВ и АГ 
 

 противно заједничком члану 3. IV Женевске конвенције, чл. 13. 

ст.1. и 2. у вези са чл. 4. ст.1. и 2. тач.а) у вези чл. 2. ст.1. Протокола II 

уз наведену конвенцију,  

саучествовали у извршењу напада без избора циља на насеље и 

цивилно становништво у њему, које није непосредно учествовало у 

оружаном сукобу, и то тако што је прво, окр. АА почетком октобра 

месеца 1991. године у контактима са појединцима из руководства 

странке Српска народна обнова (СНО) организовао окупљање чланова 

и симпатизера ове странке и једног броја мештана села Ловас, међу 

којима су били и окр. АБ, АВ и АГ, те затим и формирање од овог 

састава добровољачке оружане групације ради њеног учешћа у нападу 
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на насеље Ловас, иако су знали да у овом насељу нема хрватских 

оружаних снага које би пружиле отпор и браниле село, па након што се 

око 60 ових добровољаца окупило у Новој Пазови и Шиду, где су од 

стране ТО опремљени пешадијским наоружањем и другом опремом, 

окр. АА учествује и у њиховом упућивању у Товарник, одакле су 

заједно са припадницима ТО Товарник и милиције којима је 

командовао окр. АГ, као јединствена оружана групација, дана 

10.10.1991.године у јутарњим сатима, извршили напад на село, у којем 

нападу су учествовали и окр. АБ, АВ, АГ и још неколико, за сада 

неидентификованих мештана Ловаса, који су, познавајући прилазне 

терене и само место усмеравали кретање мањих група ове оружане 

групације, да би по уласку у село, у наредних неколико сати и  у 

насталој хаотичној ситуацији, поједини њени припадници, без избора 

циља и без икаквог војног оправдања, неконтролисано и насумично 

отварали ватру из пушака, бацали бомбе у дворишта, на куће, у 

подруме и друге просторије, поједине од затечених цивила убијали у 

кућама, подрумима и другим објектима, неке од њих изводили из кућа 

и убијали на улицама и другим местима, што је све за последице имало 

уништење и оштећење једног броја цивилних стамбених и других 

објекара и смрт 21 цивилног лица, и то:   

 

 

 1. АМ 

 2. АН 

 3. АЊ 

 4. АО 

 5. АП 

 6. АР 

 7. АС 

 8. АТ 

 9. АФ 

 10. АХ 

 11. АЦ 

 12. АЧ 

 13. АЏ 

 14. АШ 

 15. БА 

 16. ББ 

 17. БВ 

 18. БГ 

 19. БД 
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 20. БЂ 

    21. БЕ. 

 

II 

 

 

окр: AA, AБ и AВ  
 

 

 противно заједничком члану 3. IV Женевске конвенције, члану 

13. ст.2. и 1. у вези са чл. 4. ст.1. и 2. тач. а, е, х у вези чл. 2. ст.1. 

Протокола II уз наведену конвенцију,  

одмах по заузимању Ловаса успоставили нову локалну власт 

цивилно-војног карактера, у којој је окр. AA заузео кључну позицију 

неформалног, али де факто (стварног) цивилног команданта села и 

формалног директора Земљорадничке задруге са готово неограниченим 

овлашћењима, АБ је заузео положај командира милиције, а АВ 

команданта Територијалне одбране (ТО) Ловас, након чега у наредном 

периоду до прве половине новембра месеца 1991. године, на основу 

њихових (неформалних) наређења, а по критеријумима националне 

припадности и политичког определења,несрпско, претежно 

становништво хрватске националности бива изложено понижавајућим, 

дискриминаторским мерама у виду обавеза да своје куће обележе 

белим тканинама, да носе беле крпе око рукава, да се одазову радној 

обавези за минималну накнадну и уз оружано присуство, ограниченог 

кретања увођењем полицијског часа, а затим у исто време, уместо да, 

као најодговорнији у новоуспостављеној локалној власти спроведу 

правилна и законита саслушања појединих мештана уколико је 

постојала разумна сумња да неки од њих крију ватрено наоружање или 

својим поступцима и понашањем угрожавају свеукупну безбедност, 

али и да спрече и истраже евентуално почињене злочине против 

цивилног становништва, они су појединцима из све три оружане групе 

– ТО-е, милиције и добровољачког састава самозваног „Душан Силни“ 

по сопственом нахођењу наређивали противзаконита привођења, 

затварања и саслушања појединих цивилних лица,и при том њихово 

мучење и телесно повређивање, а окр.АА и убијање, или су их 

неспречавањем у томе подржавали и тиме подстрекавали и помагали, 

па су, тако и то :  

 

 

 



     

 - 6 -  

а) окр. АА  

подстрекавао поједине припаднике из састава оружане групе, 

самозване „Душан Силни“ да:  

- убију одређена цивила лица, те је тако од АЉ захтевао да убије 

мештанку БЖ (....“одведи, јеби и убиј“), што овај ипак није извршио, а 

у другом случају, на питање тројице припадника наведене оружане 

групе („БЗ“, „БИ“ и „БЈ“) шта да раде са приведеним БК, одговорио је:  

...“Оно што треба“, да би ово лице након тога заиста и било убијено од 

стране неидентификованих припадника ове оружане групе и сутрадан 

мртво пронађено у селу; 

- склоне и прикрију претходно неколико приведених и 

претучених цивилних лица пре доласка нове војне команде, да би тог 

истог дана, 18.10.т.г. сва ова лица - БЛ, БЉ, БМ, БН, БЊ, БО, БП и БР 

убили неидентификовани припадници ове групе; 

- туку, муче и телесно повређују поједина цивилна лица, тако 

што је дана 17.10.тг. организовао да се за један број припадника 

наведених оружаних групација прикаже аудио-видео снимак са 

митинга ХДЗ-а у Ловасу, након чега су у ноћи између 17/18.10.тг. сви 

ови мештани, иначе већ противзаконито затворени и задржани у 

дворишном простору Зем. задруге који су виђени на том снимку прво 

пописани,а потом ујутро издвојени у простор машинске радионице и 

брутално пред њим претучени (БС, БТ, БФ, БХ, БЦ, БЧ, БЏ, БШ, ВА, 

ВБ, ВВ, ВГ, ВД, ВЂ, ВЕ, ВЖ, ВЗ, ВИ и др.) од већине оних који су 

гледали овај снимак, те то јутро, на истом месту прозивањем вршио 

разврставање затворених мештана на оне који ће бити упућени на рад у 

задружну радионицу и преостале који ће ићи у винограде да „беру 

грожђе“, а када је међу присутним цивилима приметио већ видно 

претученог ВЈ, наредио је и њему и „БИ“ (из састава оружане групе 

„Душан Силни) да доведу и оца ВК и брата ВЛ, па када су и они 

доведени, неколицина из ове исте оружане групе („ВЉ“, „БИ“, „ВМ“) 

пред њим су тукли и сурово физички злостављали сву тројицу ..., које 

су потом, за сада неидентификовани припадници ове оружане групе 

одвели и истог дана у селу убили;  

 

б) окр. АБ   

приликом противзаконитих привођења и саслушања појединих 

цивилних лица, ове тукао, телесно повређивао, претио ликвидацијом, 

иселењем, дозвољавао и подстицао појединце из наведених оружаних 

групација да пред њим туку и повређују ова лица, па је тако:  

-ВН, ударцем руке на којој се налазио неки чврст предмет 

поломио вилицу; 
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- ВЊ, полицијском палицом ударао по глави, и потом га терао да 

лиже своју крв са стола; 

- ВО претио да ће привести и његову мајку и да ће их обоје 

искасапити; 

- од БШ захтевао да се заједно са породицом исели из своје куће, 

без икаквог законског основа и стварног разлога; 

- не спречавајући, дозволио појединцима из наведених  оружаних 

групација да кундацима и ногама ударају ВП, а кад су БЊ оборили на 

под и газили ногама, псовао му усташку мајку. 

 

 

ц) окр. АВ 

приликом противзаконитих привођења и саслушања појединих 

цивилних лица, тукао ВР, тако што га је ударао ногом у леђа, затим, 

уместо да спречи, дозволио да у његовом присуству неколицина из 

наведених оружаних групација физички злостављају ВС, а на дан 

одвођења цивила-мештана у минско поље, тражио добровољце који би 

ишли у оружаној пратњи...“Хрвата, јер они знају где се налазе минска 

поља“,  

 

па је овакво свеукупно понашање све тројице окривљених, 

поступци и нечињења, подстрекло и помогло, за сада 

неидентификованим припадницима наведених оружаних 

групација да у овом периоду под тим околностима на разним 

локацијама у селу убију укупно 27 лица, и то:   

 

1. БМ 

2. БН 

3. ВЛ 

4. ВЈ 

5. ВК  

6. БЉ 

7. БЛ 

8. БП 

9. БР 

10. БО 

11. БЊ 

12. ВТ 

13. ВФ 
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претходно противзаконито приведених и након тога изведених из 

импровизованих затвора,  

те  

 14. ВХ 

 15. ВЦ 

 16. ВЧ 

 17. ВЏ 

 18. ВШ 

 19. ГА 

 20. ГБ 

 21. ГВ 

 22. ГГ 

 23. ГД 

 24. ГЂ 

 25. ГЕ 

 26. ГЖ 

 27. ГЗ,  

  у њиховим кућама или након извођења из кућа.  

 

  

III 

 

 окр: АА, АБ, АВ, АД, АЂ, АЕ, АЖ, АЗ, АИ, АЈ и АК 

 

 противно заједничком члану 3. и 28. IV Женевске конвенције, 

члану 13. ст. 1. и  2. у вези са чл. 4. ст. 1. и 2. тач. а, е, х, у вези чл. 2. 

ст.1. – Протокола II уз наведену конвенцију; 

 у периоду од 14. до 18.10.1991.године, и то окр. АА, АБ и АВ, у 

својству највиших представника локалне власти, на више заједничких 

састанака са окр.АД, који је у име Зонског штаба ТО Ваљево био 

постављен као координатор за борбена дејства за села Ловас, Чаковци и 

Опатовац, те вршио ову дужност у периоду од 10.-19.10.1991.године и 

непрекидно боравио у Ловасу од 14.-19.10.т.г., овоме неистинито 

представили да део локалног цивилног становништва  хрватске 

националности ноћним оружаним провокацијама и везом са хрватским 

паравојним формацијама у околини села угрожавају безбедност свих, 

као и ефикасно функционисање власти, због чега је потребно предузети 

оштрије мере, и тиме га подстрекли да самостално донесе и саучествује 

у доношењу противзаконитих наредби, јер уместо да провери лично, а 

по потреби и преко војних безбедносних органа веродостојност 

пружених му информација и оправданост предузимања предложених 



     

 - 9 -  

мера, што му је била дужност, и што би му омогућило да утврди да се 

према цивилном становништву и њиховој имовини свакодневно врше 

напади на начин и са последицама напред описаним, те да сходно томе 

предузме све мере за које је био овлашћен да то спречи, окр.АД 

некритички и без провере прихвата као тачно све што му је речено и 

предложено, па тако:  

 - дана 15.10.т.г., по одржаном састанку издаје „задње упозорење 

грађанима“ које је јавно плакатирано, претећи им мерама 

застрашивања, терора и одмазде у виду евакуације становништва, 

уништења друштвене и приватне имовине, суђења на ратном суду свим 

„сумњивим“ и ухваћеним припадницима „усташких“ организација и 

њиховим јатацима,  

 - два дана касније – 17.10.1991.т.г., на преподневном састанку 

саучествује са окривљенима АА, АБ и АВ у доношњу наређења и 

његовом јавном, уличном објављивању о обавези окупљања свих 

мушкараца старости од 18 до 65 година испред зграде Земљорадничке 

задруге, па када се око 70 мештана одазвало овом наређењу како би се 

наводно утврдило да ли неки од њих или од оних који су остали у селу 

учествују у ноћним оружаним провокацијама, део припадника оружане 

групе „Душан Силни“и противдизверзантске чете из састава ТО 

Ваљево, тај дан пристиглих у Ловас по наредби окр. АД, прво су на 

улазу извршили појединачни претрес свих придошлих мештана, а 

затим их увели у, са свих страна ограђени простор зем. задруге, 

наредивши им да сву ноћ морају непомично седети на дрвеним 

клупама, те пошто су их на тај начин противзаконито затворили, јер су 

их сву ноћ наоружани чували и појединце повремено на блажи начин – 

шамарима физички злостављали, у јутарњим сатима-18.10.тг., поједини 

припадници оружане групе „Душан Силни“ („ВЉ“, „ГИ“, „БЈ“, „ВМ“, 

„ГЈ“ и др.) сурово су физички мучили и злостављали око 20-ак од 

укупног броја затворених цивилних лица, ударајући их кундацима, 

металним шипкама и електричним кабловима,  

 - истога дана-17.10.т.г., после састанка у вечерњим сатима у истом 

саставу, на којем је био присутан и окр. АЂ, заједнички доносе одлуку 

да наредног дана – 18.10.тг., крене у извиђање и претрес терена 

комбинована оружана група, састављена од припадника диверзантске 

чете из састава ТО Ваљево, оружане групе „Душан Силни“ и неколико 

мештана као водича, те да се при извршењу тог задатка поведу и 

користе као „живи штит“ тј. као обезбеђење од евентуалних напада 

хрватских паравојних снага претходну ноћ, противзаконито затворени 

и задржани мештани хрватске националности, иако су знали да је неке 

од тих локација неколико дана раније минирала инжињеријска 
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јединица из састава 2.ПГМБР, коју одлуку су као наређење окр. 

Димитријевића извршили;  

 окр. АЂ, резервни капетан I класе и командант 

противдиверзантског одреда ТО Ваљево,те резервни поручници,окр. 

АЕ, командир противдиверзантске чете и окр. АЖ, командир 1. вода и 

заменик командира исте чете из састава наведеног одреда,   

 и то тако што је окр. АЂ, који је иначе присуствовао напред 

наведеном састанку код окр. АД, пренео добијено наређење својим 

подређенима, окр. АЕ и АЖ, а када су ови изразили своје негодовање 

истичући да нису обучени за такву акцију, окр. АЂ је одлучно поновио 

наредбу која се мора извршити и при том је самовласно проширио 

захтевом да се, уколико вођени цивили евентуално залегну и почну да 

беже, на њих отвори ватра, па пошто су окривљени АЕ и АЖ ипак 

пристали да изврше ово наређење, иако су били свесни незаконитости 

и недопуштености издате наредбе и њеног извршења, као и могућих 

последица по живот и телесни интегритет већег броја лица, којег 

чињења и наведених последица су били свесни и припадници оружане 

групе «Душан Силни»,   

 окр. АЗ, окр. АИ, окр. АЈ и окр. АК, који су се том приликом 

придружили овој оружаној пратњи заједно са ГК и ГЛ (сада 

покојнима), и то без ичијег наређења, на основу сопствене одлуке 

сваког од њих појединачно, те пристајући на такве реално очекиване 

последице, дана 18.10.1991.т.г. око 10 часова, окривљени су формирали 

колону од око 50 затворених цивила, које су, уз оружану пратњу око 40 

припадника њихове чете, 6 наведених припадника оружане групе 

«Душан Силни» и двојице мештана као водича, повели ка излазу из 

села у правцу производног погона „Борово“, којом приликом се 

оружана пратња до изласка из села кретала са стране, а цивили између 

њих, а после тога у обрнутом поретку, тј. цивили са стране, а оружана 

пратња у средини, након чега је успут неко из оружане пратње, за сада 

непознат, убио ГЉ, који више није могао да се креће, јер је претходне 

ноћи и тог јутра тешко претучен у дворишту задруге, да би по 

пристизању до једног поља детелине на излазу из села за које су 

посумњали да би могло бити минирано, окр. АЕ наредио да се вођени 

цивили построје у један ред, ухвате за руке и фронтално крећу, 

разгрћући детелину лево и десно, и да стану ако угледају мину, с тим 

што су се за све то време, сви из оружане пратње кретали иза и са 

стране, по сопственој процени на безбедном одстојању, али када је 

један од цивила, БТ, претходно тешко претучен и повређен, пао преко 

једне од потезних мина, дошло је до истовременог активирања већег 

броја мина, након чега је у насталој хаотичној ситуацији један број 



     

 - 11 -  

припадника из оружане пратње на беспомоћне цивиле отворио 

пушчану паљбу, па је услед оба ова дејства смртно страдало 20 вођених 

цивила, и то:  

 

1. ГМ 

2. ГН 

3. ГЊ 

4. ГО 

5. ГП 

6. ГР 

7. ВГ 

8. ВЗ 

9. БТ 

10. ГС 

11. ГТ 

12. ГФ 

13. ВЂ 

14. ВЕ 

15. ВД 

16. ВБ 

17. БЦ 

18. ГХ 

19. ГЦ 

20. ГЧ 

  

а 12 их је задобило тешке и лаке телесне повреде, и то:  

ГЏ, ГШ, ДА, БЧ, ДБ, ДВ, ДГ, ДД, ДЂ, ДЕ, ДЖ и БШ.  

  

 

IV 

 

окр: АЛ и окр. АЉ 
 противно одредбама заједничког члана 3. IV Женевске конвенције, 

чл. 13. ст. 2. у вези са чл. 4. ст. 1. и 2. тач. а), е), г) у вези чл. 2. ст.1.  – 

Протокола II, уз наведену Конвенцију  – и то: 

  као припадници добровољачке оружане групе, самозване „Душан 

Силни“, дана 10.10.1991.године, учествовали у нападу на насеље Ловас, 

при чему су насумице бацали бомбе на куће и у дворишта кућа, 

неконтролисано отварали ватру из пешадијског наоружања, цивилна 

лица изводили из њихових кућа и одводили их са собом, након чега су 

касније поједина од ових лица пронађена мртва, као АН, чијој су 
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супрузи и снаји том приликом одузели новац и златни накит у укупној 

вредности од око 10.000 тадашњих ДМ, потом у наредном периоду до 

половине новембра месеца те године, учествовали у бесправном 

привођењу, затварању и физичком злостављању појединих цивилних 

лица, да би њихова суровост у мучењу и злостављању противзаконито 

затворених цивила у ограђеном и затвореном  дворишту Зем. задруге, 

нарочито била испољена ујутру 18.10.т.г., када су заједно са, за сада 

још увек неидентификованим, такође припадницима ове оружане 

групе, поједина од ових цивилних лица немилосрдно тукли кундацима, 

металним шипкама и електричним кабловима, - БС, БТ, БФ, БХ, БЦ, 

БЧ, БЏ, БШ, ВА и још многе друге, затим наредили једном од мештана 

да прикупи сав новац и драгоцености од свих затворених лица, којом 

приликом је нарочиту суровост и безобзирност испољио окр. АЛ, тако 

што је ножем убадао један број ових лица по разним деловима тела – 

ВК, ВЛ и ВЈ, ВТ, БС, БЧ, БФ и др., а ВЖ, кога је претходно тешко 

претукао, ножем секао дугу косу, повређујући тиме његово лично 

достојанство,   

 

 

  - чиме су извршили кривично дело ратни злочин против 

цивилног становништва из чл. 142. ст.1. КЗ СРЈ, у 

саизвршилаштву, у вези чл. 22. КЗ СРЈ.  

 

 

 

 

 

 

  ТУЖИЛАЦ  

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Владимир Вукчевић 
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