Република Србија
ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ
ЗЛОЧИНЕ
КТО бр.10/18
24.12.2018. године
Београд
НА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
-Одељење за ратне злочинеБЕОГРАД
На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о
кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о
организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине,
подижем,
ОПТУЖНИЦУ
Против:
АА, званог „....“ и „....“, од оца .... и мајке ...., рођене ......, ЈМБГ ......, рођен
...... године у .... , са пребивалиштем у....., ......., држављанин ..., по занимању .....,
због постојања оправдане сумње да је:
У временском периоду од осмог јула 1992. године до петнаестог октобра
1992. године, за време унутрашњег (немеђународног) оружаног сукоба који се
водио на територији Републике Босне и Херцеговине (БиХ), између Војске
Републике Српске и Армије БиХ, као припадник оружаних снага Армије БиХ, и то
као управник војничког притвора оружаних снага Армија БиХ-Илиџа у Храсници,
Улица Игмански партизански одред број 11, кршећи правила садржана у члану 3.
став 1. тачка 1. под а) и ц) IV Женевске конвенције о заштити грађанских лица за
време рата од 12. августа 1949. године, члана 4. став 1. и 2. под а) и члана 5. став 1.
под б) Допунског протокола уз Женевске конвенције од 12. августа 1949. године о
заштити жртава немеђународног оружаног сукоба (Протокол II),
1. противзаконито затварање
Држао затворене у притвору, без законског основа и без одлуке надлежног
органа, око тридесет српских цивила, међу којима мирко ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ, сада
пок. ЕЕ, ЖЖ, ЗЗ, ИИ, ЈЈ, КК, ЛЛ, ЉЉ, сада пок. ММ, сада пок. НН, сада пок. ЊЊ,

сада ОО пок., сада пок. ПП, сада пок. РР, сада пок. СС, сада пок. ТТ, сада пок. ЋЋ,
сада пок. УУ, сада пок. ФФ, сада пок. ХХ,
2. нечовечно поступање
Према затвореним српским цивилима окривљени је као управник нечовечно
поступао, наносио им тешке душевне патње, јер им није обезбедио минимум услова
за живот, држао их је у гаражама које су преграђене тако да су од једне гараже
прављене две ћелије, без прозора, без лежајева и другог инвентара, затворени
цивили су спавали на бетону, без покривача, нису имали тоалет, нити славину са
текућом водом, нужду су морали да врше у једну канту, док су за један или два
оброка дневно добијали минималне количине хране и то 12 или 13 кашика течности
и парче хлеба, због чега су све време били гладни, није им пружио основну
здравствену заштиту, при чему су готово сваке ноћи затвореници морали да
слушају јауке и запомогање других затвореника који су били премлаћивани у
атомском склоништу, које се налазило у непосредној близини гаража.
3. издавао наредбе и учествовао у наношењу повреда телесног
интегритета
А) Наређивао је нн припадницима притворске страже да се мушки
затвореници ноћу изводе из својих ћелија и одводе у атомско склониште, да се
пребијају и муче, да им се наносе велике патње и повреде телесног интегритета, па
је тако у ноћи 2/3.8.1992. године, наредио да се група затвореника изведе у атомско
склониште и туче, услед чега су оштећени задобили телесне повреде, а од
последица пребијања смрт је наступила код ПП, ОО, ЋЋ, РР, ТТ, СС, док је једино
ББ преживео, иако су и за њега стражари помислили да је подлегао повредама.
Б) Неутврђеног дана средином јула месеца 1992. године, у просторију која се
налазила наспрам импровизованих ћелија и коју је окривљени АА користио као
своју канцеларију, нн Нећко и ЦЦ довели су оштећеног ББ, те га је окривљени АА
више пута ударио шипком у пределу главе и леђа, услед чега је оштећени ББ пао на
тло, да би наставио да га удара рукама и ногама по глави и телу, услед чега је
оштећени изгубио свест и задобио телесне повреде.
В) Неутврђеног дана почетком септембра 1992. године, заједно са нн
Фаруком и још два нн припадника притворске страже мучио и телесно повређивао
оштећеног ВВ, тако што је најпре нн Фарук извео оштећеног из његове ћелије и
одвео га у атомско склониште, где су га сви тукли палицама, кундацима, рукама и
ногама у пределу главе и тела , услед чега је ВВ задобио телесне повреде, да би му
потом наредили да рашири ноге након чега је задобио и ударац чизмом у
гениталије.
- чиме је учинио кривично дело ратни злочин против цивилног
становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.
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