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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 ... у ..., од оца ... и мајке ... рођ...., ..., завршио ...., 

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

 

2.AБ, ..., из ..., рођеног ... у месту ..., ..., по занимању ..., ..., 

држављанин ..., неосуђиван;   
 

 

Ш Т О  С У: 

 

 

За време оружаних сукоба на територији Републике Босне и 

Херцеговине (БиХ), бивше Републике СФРЈ, који су се водили 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 
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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 уз Женевске 

конвенције од 12.08.1949.године о заштити жртава немеђународних 

оружаних сукоба (Протокол II), и то: 

 

 окр.АА у својствима: ... (на коју функцију ...), ... (на које функције је 

...), а  

окр.АБ у својствима: ... (на коју функцију ...) и ... (..., ...;  

 

- које функције су оптужени обављали у новоформираној Српској 

Општини Зворник проглашеној Одлуком њене Скупштине број 01-023-

237/92 од 15.03.1992.године;  

 

па су тако:   

 

кршећи правила из чл.3. ст.1. тач.1. под а), б) и ц) IV Женевске 

конвенције и правила из чл.4. ст.2. тач.а), ц) и е) Протокола II, по 

претходном договору, смишљено и синхронизовано предузимали акције и 

радње из својих овлашћења у циљу принудног раздвајања и незаконитог 

узимања за таоце - цивиле мушкарце муслиманске националности из села 

Клиса, Ђулићи, Грбавци, Кучић Куле, Гребе, Шетићи и др., на тај начин 

што су усмено наредили и преко јединица Територијалне одбране (ТО) и 

припадника Полиције Зворника, силом спровели, да се након постигнутог 

договора о добровољном исељењу свих мештана – цивилних лица 

наведених села насељених муслиманским становништвом, одржаног 

31.05.1992.године у кући AВ у селу Петковци, између представника 

тадашње структуре власти Српске Општине Зворник коју су представљали 

АГ - ... и АД - директор ... са једне стране, и представника муслиманског 

становништва села Ђулићи, Клиса те мештана других села привремено 

избеглих у ова два села, које су, са друге стране представљали АЂ – 

председник ... и АЕ – председник ..., овај договор не испоштује у делу где 

војно способном мушком становништву неће бити дозвољено исељење већ 

ће се узети за таоце и размену, па су у том циљу у раним јутарњим 

часовима на дан 01.06.1992.године (дану договореном за добровољно 

исељење) са већим бројем јединица Територијалне одбране војно опколили 

село Клиса и Ђулиће, при чему су употребили и неколико тенкова и 

борбених возила „прага“, истима запречили раскрсницу у Ђулићима и тако 

онемогућили становништву да се упуте према Сапни (правцу договореном 

за исељење), на којој раскрсници је АЖ из ..., који се побунио због 

онемогућавања  исељавања у договореном правцу, један 

неидентификовани припадник ТО пуцњем из пушке лишио живота, након 

чега су наоружани територијалци наредили да сво становништво крене 
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преко брда до асфалтног пута у месту Бијели Поток према Зворнику, што 

су ови морали и учинити а колона становништва је током кретања, са обе 

стране, била спровођена оружаном пратњом, па, како је пристизала у 

Бијели Поток тако су припадници ТО раздвајали војно способне мушкарце 

у колону по два са рукама на потиљку на самом путу иза припремљених 

паркираних теретних возила, при чему су, неколико цивилних лица која су 

се због раздвајања од породица побунила неидентификовани 

територијалци лишили живота и то: АЗ, АИ, АЈ, АК и АЛ, док су жене, 

децу и старце одвојили у једну овећу ливаду поред пута, од истих одузели 

лична документа те предвече, истог дана, аутобусима и камионима 

превезли их до места Мемићи - линије раздвајања српске и муслиманске 

стране у сукобу, да би ови потом прешли на подручје Тузле која је била 

под муслиманском контролом, а раздвојено војно способно муслиманско 

мушко становништво – њих приближно између 600-700 цивилних лица, 

укрцали у товарне сандуке теретних возила и под стражом и пратњом 

припадника територијалне одбране и полиције превезли до Техничко-

школског центра (ТШЦ) у Каракају, где су одредили да се оштећени 

затворе, при уласку у овај објекат и то прво у једну мању просторију до 

самог улаза, оштећени су прошли кроз припремљени шпалир 

територијалаца, који су их при уласку тукли разним предметима: моткама, 

палицама и сличним предметима, затим, окр.АБ ангажује да стражу код 

ТШЦ држе припадници Каракајске чете ТО, што је ова чета и чинила све 

до 05.06.1992.године, мада су окр.АА и окр.АБ знали да је просторија у 

којој затварају таоце, просторно неодговарајућа њиховом броју и потпуно 

неусловна, јер у њој није имало ни минималних прописаних услова за 

боравак – лежаји, покривачи... и услова за одржавање личне и здравствене 

хигијене, услед чега је њихово физичко и ментално здравље било озбиљно 

угрожено, те тако нечовечним поступањем вређали људско достојанство 

оштећених, и услед којих услова се, истог дана по затварању, смртно 

угушило више лица међу којима су били и: АЉ, АМ, АН, АЊ, АО и АП;  

затим истог дана, од оштећених таоца, неидентификовани 

припадници ТО које је предводио њихов командир, сада пок.АР, одузимају 

лична документа, ствари од вредности и новац, који предмети  су потом 

предати у Штаб територијалне одбране, код окривљеног АБ, по чијем 

налогу су одузети предмети даље прослеђени у Општину Зворник;  

такође, истог дана по затварању, окривљени АА одлази до ТШЦ 

заједно са АД где се уверио да су узети таоци затворени, да је смештајни 

простор недовољан и да таоци нису добили храну, те потом;  

у вечерњим сатима 01.06.1992.године, окривљени АА и АБ, доносе 

одлуку да се из ТШЦ пусти оштећени АС, бивши полицајац из Зворника, 

као и раније лишен слободе оштећени АЂ, којима, окривљени АБ издаје 

пропусницу за пролаз кроз положаје под контролом српске стране у 

сукобу, наводно у циљу преношења поруке муслиманској страни у сукобу, 
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за размену ових узетих муслиманских таоца за заробљене Србе у Тузли, 

коју одлуку по налогу окривљених спроводи АД и заједно са АТ, 

припадником Каракајске чете ТО, дана 02.06.1992.године оштећене АС и 

АЂ, својим колима одвози до линије раздвајања у Мемићима, где ови 

потом сами одлазе на подручје Тузле; 

након више часова проведених у првој просторији ТШЦ, оштећени 

таоци, у потрази за простором и ваздухом, проваљују монтажни зид друге 

просторије где проналазе чесму са водом, да би након овога, оштећене, 

припадници Каракајске чете пребацили у затворени део у великој хали 

ТШЦ – простору који је био ограђен плетеном арматуром и где остају све 

до 05.06.1992.године, а у ком периоду, припадници Каракајске чете нису 

спречавали улазак и одвођење, па и убиства оштећених талаца од стране, 

за сада, неидентификованих припадника територијалне одбране, који су 

неовлашћено улазили, физички и психички злостављали и мучили 

оштећене, тиме што су наређивали да певају четничке песме, испитивали 

их и при том разним предметима тукли, а један већи број изводили у прву 

просторију до самог улаза, где су их лишавали живота, на који начин је 

лишен  живота и АФ а из које просторије су се, одмах по извођењу 

оштећених, чули пуцњи, које лешеве је потом, по позиву, са теретним 

возилом, у више наврата одвозио АХ (лице одређено испред ...) до места 

званог «Герина кланица»;  

 

дана 05.јуна 1992. године, окривљени АА и АБ, из за сада 

непознатих разлога, одлучују да се таоци изместе из ТШЦ у Дом културе у 

Пилицу, у ком циљу за превоз ангажују два зглобна и два обична аутобуса 

предузећа «Дринатранс» из Зворника, ком укрцавању у Каракају 

присуствује и окр.АА и где таоцима даје обећање да ће бити размењени, а 

превоз до Пилице, по налогу окр.АБ обезбеђују припадници територијалне 

одбране, затим оштећене таоце затварају у Дом културе, мада су 

окривљени знали да ни у овом Дому културе нема ни минималних 

здравствених, хигијенских и просторних услова за њихов боравак, па тако 

и даље нечовечним поступањем вређају људско достојанство оштећених и 

где таоце, под стражом држи чета Територијалне одбране из Пилице, за те 

намене посебно ангажована по налогу окр.АБ, чији припадници такође не 

спречавају улазак и одвођење, те убиство оштећених од стране 

неидентификованих припадника ТО познатих по надимцима АЦ, АЧ, АЏ и 

др., и где су из Дома изведена и лишена живота најмање три 

неидентификована таоца, да би после неколико дана, ови исти припадници 

ТО, заточене таоце из Дома, њих најмање 400 лица, са три теретна возила и 

у три туре одвезли до места званог “Герина кланица“ у Каракају, где су 

лишени живота, након чега је на ово место изашла Асанациона комисија и 

поново АХ са теретним возилом који је потом превозио лешеве до масовне 

гробнице где су их сахранили; 
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на које последице: убиство АЖ; АЗ, АИ, АЈ, АК и АЛ у Бијелом 

Потоку; угушење више лица у ТШЦ међу којима су били и АЉ, АМ, АН, 

АЊ, АО и АП, те лишење живота у ТШЦ више талаца међу којима је био и 

АФ; затим убиство најмање три непозната таоца код Дома културе у 

Пилици и на крају убиство најмање 400 талаца на месту званом «Герина 

кланица» у Каракају; су пристали јер нису предузимали никакве мере ни 

активности, сходно правилима из чл.5. Протокола II, у циљу њиховог 

спречавања, што је, према функцијама које су обављали и била њихова 

обавеза, а према стварним околностима случаја били су у могућности да 

такве мере и активности предузму и заштите телесни интегритет и животе 

узетих талаца; 

 

а до сада је, након завршетка рата, од приближно 600-700 

затворених талаца, на разне начине лишених живота најмање 600 

талаца, идентификовано њих 270 лица у масовним гробницама, од чега:  

 

- на месту Грбавци 35 лица, бивших мештана из Ђулића, Клисе, 

Шетића, Кучић Куле, Бијелог Потока, Грбаваца, Тршића, Челишмана, 

Радаве, Доњих Грбаваца, Гребе, Мракодола и Сјенкоса, и то: 

 

АШ, БА, АК, АМ, ББ, АИ, БВ, АЛ, БГ, БД, БЂ, БЕ, БЖ, БЗ, БИ, БЈ, 

БК, БЛ, БЉ, БМ, БН, БЊ, БО, БП, АН, АЗ, БР, БС, БТ, БФ, БХ, БЦ, БЧ, БЏ, 

АЉ, БШ и ВА; а,  

 

- на месту званом «Црни Врх» 235 лица бивших мештана из 

Ђулића, Клисе, Шетића, Кучић Куле, Бијелог Потока, Грбаваца, 

Тршића, Челишмана, Радаве, Доњих Грбаваца, Гребе, Мракодола, 

Сјенкоса, Петковаца, Снагова, Калудрана, Хајдаревића, Гуштера, 

Новог Села, и то: 

 

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, ГД, ГЂ, ГЕ, ГЖ, 

ГЗ, ГИ, ГЈ, ГК, ГЛ, ГЉ, ГМ, ГН, ГЊ, ГО, ГП, ГР, ГС, ГТ, ГФ, ГХ, ГЦ, ГЧ, 

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

ДН, ДЊ, ДО, ДП, ДР, ДС, ДТ, ДФ, ДХ, ДЦ, ДЧ, ДЏ, ДШ, ЂА, ЂБ, ЂВ, ЂГ, 

ЂД, ЂЂ, ЂЕ, ЂЖ, ЂЗ, ЂИ, ЂЈ, ЂК, ЂЛ, ЂЉ, ЂМ, ЂН, ЂЊ, ЂО,ЂП, ЂР, 

ЂС, ЂТ, ЂФ, ЂХ, ЂЦ, ЂЧ, ЂЏ, ЂШ, ЕА, ЕБ, ЕВ, ЕГ, ЕД, ЕЂ, ЕЕ, ЕЖ, ЕЗ, 

ЕИ, ЕЈ, ЕК, ЕЛ, ЕЉ, ЕМ, ЕН, ЕЊ, ЕО, ЕП, ЕР, ЕС, ЕТ, ЕФ, ЕХ, ЕЦ, ЕЧ, 

ЕЏ, ЕШ, ЖА, ЖБ, ЖВ, ЖГ, ЖД, ЖЂ, ЖЕ, ЖЖ, ЖЗ, ЖИ, ЖЈ, ЖК, ЖЛ, 

ЖЉ, ЖМ, ЖН, ЖЊ, ЖО, ЖП, ЖР, ЖС, ЖТ, ЖФ, ЖХ, ЖЦ, ЖЧ, ЖЏ, ЖШ, 

ЗА, ЗБ, ЗВ, ЗГ, ЗД, ЗЂ, ЗЕ, ЗЖ, ЗЗ, ЗИ, ЗЈ, ЗК, ЗЛ, ЗЉ, ЗМ, ЗН, ЗЊ, ЗО, ЗП, 

ЗР, ЗС, ЗС, ЗТ, ЗФ, ЗХ, ЗЦ, ЗЧ, ЗЏ, ЗШ, ИА, ИБ, ИВ, ИГ, ИД, ИЂ, ИЕ, ИЖ, 
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ИЗ, ИЈ, ИК, ИЛ, ИЉ, ИМ, ИН, ИЊ, ИО, ИП, ИР, ИС, ИТ, ИФ, ИХ, ИЦ, ИЧ, 

ИЏ, ИШ, ЈА, ЈБ, ЈВ, ЈГ, ЈД, ЈЂ, ЈЕ, ЈЖ, ЈЗ, ЈИ, ЈЈ, ЈК, ЈЛ и ЈЉ.   

 

-чиме су учинили кривично дело ратног злочина против 

цивилног становништва из чл.142. ст.1. КЗ СФРЈ. 

 

 

 

 

  ТУЖИЛАЦ 

 ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Владимир Вукчевић  

 

 

   


