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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:  
 

1. AA, из ..., рођеног ..., од оца ... и мајке ..., писмен, завршио .... 

школу, по занимању ..., ..., ., држављанин ......,  

 

2. AБ , из ..., ул. ..., рођен ..., од оца ... и мајке ...,  по занимању ...,  

... служио ..., ..., држављанин .....,  

 

Ш Т О  С У:  

 

За време оружаног сукоба на територији Републике Босне и 

Херцеговине (БиХ), бивше Републике СФРЈ, који се водио између 

наоружаних формација на страни Српског, Муслиманског и Хрватског 

народа у периоду од почетка 1992. – 1995.године, као припадници српске 

стране у сукобу, на подручју Општине Зворник, кршили правила 

Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 

12.08.1949.године (IV Женевска Конвенција – ратификована Одлуком 

Скупштине ФНРЈ, «Сл.лист» бр.24/50) и правила Допунског протокола 
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уз Женевске конвенције од 12.08.1949.године о заштити жртава 

немеђународних оружаних сукоба (Протокол II), па су тако:   

 

 

I  

 

 

Окривљени: АА 

 

Злочини на пољопривредном добру «Економија» 

 

 

 У периоду од 05. до 12.05.1992.године, када су у просторији за 

клање стоке на пољопривредном добру «Економија» у Зворнику, била 

затворена цивилна лица Муслиманске националности, а међу којима су 

били и оштећени: АВ, заштићени оштећени сведок «У», заштићени 

оштећени сведок «4», АГ, АД, АЂ, заштићени оштећени сведок «Бета», 

заштићени оштећени сведок «Т», АЕ, АЖ, заштићени оштећени сведок 

«Ф», АЗ, АИ, АЈ, АК, АЛ и АЉ, као војник добровољац припадник 

јединице „Пиварског“ у саставу Територијалне одбране Зворника, кршио 

правила из чл.3. ст.1. тач.1. под а) IV Женевске Конвенције и правила из 

чл.4. ст.1. и 2. тач.а) и г) Протокола II, тако што је:  

 

а) Дана 05.05.1992.године, када су на «Економију» била доведена  

и затворена група од 12 цивилних лица Муслиманске националности,  

међу којима је био и оштећени заштићени сведок «Бета», у просторију 

неовлашћено ушао окр.АА заједно са АМ и АН, против којих се води 

одвојен кривични поступак у предмету К.В.-5/05, и лицем по надимку 

АЊ, који су такође били припадници јединице „Пиварског“ и 

Територијалне одбране Зворника, па саглашавајући се сваки са 

предузетом радњом другога, разним предметима: водоводне цеви, дрвене 

мотке, каблови од струје, тукли више, сада неидентификованих 

оштећених, по разним деловима тела и тако им нанели бројне телесне 

повреде,  

 

б) Неутврђеног дана у напред наведеном периоду, на 

«Економију» дошао заједно са припадником ТО Зворник - АО и лицем 

познато по надимку АЊ, и из просторије «Економије» где су били 

затворени оштећени, заједно извели једно лице Муслиманске 

националности, родом из Јање, на испитивање, а које лице је приликом 

испитивања искористило прилику и дало се у бекство,након чега АА, 

трчећи за њим, сустиже га после стотинак метара и пуцањем из пиштоља 

лишава га живота, 

 

 в) Дана 12.05.1992.године, у просторију за клање стоке на 

«Економији», ушао је окр.АА заједно са АМ, којом приликом су 
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прозвали оштећеног АЈ а потом га тешко претукли и одузели му и 

присвојили златан ланчић, на тај начин, што је АМ испитивао и тукао 

ногама и рукама оштећеног, а окр.АА стајао наоружан у близини, и, у 

једном тренутку, са врата оштећеног, врхом цеви своје пушке, скинуо и 

одузео златан ланчић уз речи: «ово ти више неће требати», те тиме и тако 

оштећеном нанели тешке телесне повреде због којих се овај једва могао 

покретати. 

 

 

II  

 

 

Окривљени:1. АА и 

     2. АБ 

   

 

Злочини на «Циглани» 

 

 

 У периоду од 12.05. па до почетка јула месеца 1992. године, на 

месту званом «Циглана» у Зворнику, када су са пољопривредног добра 

«Економија» била пребачена на принудни рад 22 цивилна лица, међу 

којима су били оштећени: АВ, заштићени оштећени сведок «У», 

заштићени оштећени сведок «4», АГ, АД, АЂ, заштићени оштећени 

сведок «Бета», заштићени оштећени сведок «Т», АЖ, заштићени 

оштећени сведок «Ф», АЗ, АИ, АК, АЛ, АЉ, као војници добровољци  

припадници јединице „Пиварског“ и Територијалне одбране Зворника, а 

за време док су вршили дужности на обезбеђењу фабрике «Циглана», 

кршили правила из члана 3. став 1. тачка 1. под а) и ц) IV Женевске 

конвенције и правила из члана 4. став 2. тачка а), е) и г) Протокола II, 

тако што су: 

 

а) Током напред наведеног периода, у више наврата, више пута 

заједно са АМ и АН, против којих се води посебан кривични поступак у 

предмету К.В.бр.5/05, те лицем познатим по надимку АЊ, нечовечно 

поступали према оштећенима, тиме што су изводили различите групе 

оштећених из «Циглане» и наређивали им да за њихов рачун пљачкају 

напуштене куће муслиманских па и српских власника на подручју 

Зворника, што су ови морали и чинити, на тај начин што су групу 

оштећених одвозили, најчешће, теретним возилом  до кућа које су имали 

намеру опљачкати, одређивали шта треба да се одузме и изнесе из ових 

кућа и потом натовари на теретно возило, за које време су се они 

налазили наоружани у непосредној близини са циљем да спрече 

евентуално бекство оштећених, те на крају, окр. АА и окр. АБ, те АМ и 

АН и лице по надимку АЊ одузете ствари: ормаре, телевизоре, 
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фрижидере и другу робу скривају са робом «Циглане» и тако их 

пребацују у Републику Србију,  

 

б) Неутврђеног дана 26. или 27.06.1992.године, у просторију 

«Циглане», где су били смештени оштећени Муслимани на принудном 

раду, ушли заједно са лицем познатим под надимком АЊ, и том 

приликом, саглашавајући се сваки са предузетом радњом другога, 

учествовали у тешком телесном повређивању оштећеног АО и убиству 

АЖ, тако што су после појединачног извођења оштећених у другу 

просторију АЉ на његово тражење, давали сваки свој нож да закоље 

ошт.АЖ, да би, по порезивању по врату ошт.АЖ, окр.АА и окр.АБ, 

прокоментарисали: «Види будале, заклао човека тупим ножем!», а 

својим присуством и личним наоружањем, код оштећених су стварали 

утисак безнадежног пружања било каквог отпора, након чега је АЊ, 

такође по извођењу у другу просторију, ножем одсекао тетоважу са руке 

оштећеног АО,  

 

 

- чиме су учинили по једно кривично дело ратног злочина 

против цивилног становништва из чл.142. ст.1. КЗ СФРЈ, у вези 

чл.22. КЗ СФРЈ. . 

 

 

   

 

 

 
 ТУЖИЛАЦ 

 ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Владимир Вукчевић 

 

 


