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- на основу тачака 1.4.1.10. и 1.4.3.5. Акционог плана за Поглавље 23 -  

 

 

 

 Надлежност Тужилаштва за ратне злочине заснована је на одредбама Закона о 

организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине („Сл. 

гласник РС“ бр. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007, 104/2009, 101/2011, 6/2015) из 

којих произилази да је ово Тужилаштво надлежно за поступање по кривичним делима 

из чл. 370. до 384. и члана 385. и 386. Кривичног законика, за тешка кршења 

међународног хуманитарног права извршена на територији бивше Југославије од 01. 

јануара 1991. године која су наведена у Статуту Међународног кривичног суда за 

бившу Југославију, а од новембра 2007. године и за кривично дело помоћ учиниоцу 

после извршеног кривичног дела из чл. 333. Кривичног законика извршеног у вези са 

напред наведеним кривичним делима. 

 

Одредбом чл. 13 ст. 3 и чл. 30 став 3 Закона о јавном тужилаштву прописано је 

да је Тужилаштво за ратне злочине основано да поступа на целој територији Републике 

Србије и надлежно је у поступцима како у првом, тако у другом степену.  

 

Акциони план за поглавље 23, који је Влада Републике Србије усвојила на 

седници одржаној 27.04.2016. године, предвиђа активност Тужилаштва за ратне 

злочине да припреми, а затим и учини доступним јавности, извештај „у погледу онога 

што је учињено у погледу свих кривичних оптужби од 2005. године, да би се одредило 

и представило да ли су све оптужбе за ратне злочине адекватно истражене“1.   

 

Тужилаштво за ратне злочине настоји да унапреди укупан однос друштва према 

питању суђења за ратне злочине и омогући што већу транспарентност у свом 

поступању у складу са законом. Имајући у виду да би се искључивом применом чл. 2 

ст. 1 тач. 10 Законика о кривичном поступку, под „оптужбама“ у Тужилаштву за ратне 

злочине могле сматрати само оптужнице, активност је допуњена смерницама 

садржаним у Заједничкој позицији Европске Уније о правосуђу и основним правима 

                                                 
1 тачке 1.4.1.10. и 1.4.3.5. Акционог плана за Поглавље 23 
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тзв. прелазним мерилима, те су у овом извештају приказане „истраге, гоњења и 

пресуде" у предметима у којима је ово Тужилаштво поступало почев од евидентирања 

кривичних пријава.  

 

Такође, ради целовитог приказа проширен је и временски оквир обухваћен 

извештајем, па тако извештај приказује поступање Тужилаштва за ратне злочине од 

свог оснивања 2003. године до сачињавања извештаја. У извештају је приказано и 

поступање по оптужбама у предметима који су уступљени Тужилаштву за ратне 

злочине на основу чл. 11 бис Правила о поступку и доказима МКСЈ, затим у 

предметима у којима су закључени споразуми о признању кривичног дела, а дат је и 

статистички приказ поступања Тужилаштва по предметима преузетим од тужилаштава 

опште надлежности. 

 

 Током 2003. године у Тужилаштву за ратне злочине заведене су 4 кривичне 

пријаве, против 23 лица, а након обраде свих кривичних пријава, против 22 лица 

поднети су захтеви за спровођење истраге за кривично дело ратни злочин против 

ратних заробљеника из чл. 144 КЗ СРЈ. Од наведених захтева, истрага је обустављена у 

односу на 1 лице а по наведеним захтевима оптужено је 21 лице. 

 

 Током 2004. године у Тужилаштву је заведено 17 кривичних пријава, против 69 

лица, а након што су све кривичне пријаве обрађене, захтев за спровођење истраге је 

поднет против 67 лица, од чега против 3 лица за кривично дело из чл. 141 КЗ СРЈ, 

против 40 лица за кривично дело из чл. 142 КЗ СРЈ, против 13 лица за кривично дело из 

чл. 143 КЗ СРЈ, против 2 лица за кривично дело из чл. 144 КЗ СРЈ, против 3 лица за 

кривично дело из чл. 146 КЗ СРЈ и против 6 лица за кривично дело из чл. 148 КЗ СРЈ. 

Прекид истраге наступио је у односу на 14 лица, а обустава истраге у односу на 44 

лица. По захтевима за спровођење истраге из 2004. године, оптужено је 9 лица.  

 

Током 2005. године у Тужилаштву за ратне злочине заведено је 9 кривичних 

пријава, против 43 лица. Након детаљне обраде свих поднетих кривичних пријава, 

против 20 лица кривичне пријаве су одбачене или уступљене на надлежност другом 

тужилаштву, против 23 лица поднети су захтеви за спровођење истраге, због постојања 

основане сумње да су починиоци извршили кривично дело ратни злочин против 

цивилног становништва из чл. 142 КЗ СРЈ. Истрага је прекинута у односу на 3 лица, а 

обустављена у односу на 5 лица. По наведеним захтевима за спровођење истраге, 

подигнуте су оптужнице против 15 лица, од којих је 10 лица правноснажно осуђено на 

казне затвора, 4 лица су ослобођена од оптужбе, док је у односу на 1 лице оптужба 

одбијена. 

 

Током 2006. године у Тужилаштву за ратне злочине заведено је укупно 13 

кривичних пријава, против 27 лица. Све кривичне пријаве су обрађене, па су, у односу 

на 7 лица, кривичне пријаве одбачене или уступљене на надлежност. Против 20 лица 

поднети су захтеви за спровођење истраге, од чега против 3 лица због основане сумње 

да су извршила кривично дело ратни злочин против ратних заробљеника из чл. 144 

КЗСРЈ, против 16 лица због основане сумње да су извршила кривично дело ратни 

злочин против цивилног становништва из чл. 142 КЗСРЈ, а против 1 лица због основане 

сумње да је извршило кривично дело геноцид из чл. 141 КЗ СРЈ. По свим захтевима за 

спровођење истраге је решавано. Од наведеног броја покренутих истрага, до прекида је 

дошло у односу на 12 лица, а истрага је обустављена против 4 лица. По спроведеној 

истрази, подигнуте су оптужнице против 4 лица, а поступци по наведеним 
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оптужницама су правноснажно окончани, тако што су 2 лица правноснажно ослобођена 

од оптужбе, док су 2 лица правноснажно осуђена на казне затвора. 

 

Током 2007. године поднето је 15 кривичних пријава против 80 лица, а по 

детаљној анализи и обради свих поднетих кривичних пријава, 5 кривичних пријава је 

одбачено или уступљено на надлежност, док је против 75 лица поднет захтев за 

спровођење истраге, од чега против 66 лица због основане сумње да су извршили 

кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 КЗ СРЈ, а 

против 9 лица због основане сумње да су извршила кривично дело ратни злочин против 

ратних заробљеника из чл. 144 КЗ СРЈ. По наведеним захтевима, истрага је у прекиду за 

37 лица, а поступак је обустављен у односу на 4 лица, док су истраге у односу на 3 

лица, упућене на надлежност. По преосталим захтевима за спровођење истраге, 

оптужено је 31 лице, од којих је, након спроведеног кривичног поступка, правноснажно 

осуђено 13 лица, а правноснажно су ослобођена 2 лица. Поступак се и даље води 

против 12 лица, а обустављен је против 4 лица. 

 

Током 2008. године поднето је 16 кривичних пријава против 102 лица. Након 

обраде и процесуирања свих кривичних пријава, у односу на 16 лица кривичне пријаве 

су одбачене или уступљене на надлежност, а захтев за спровођење истраге поднет је 

против 86 лица, од чега против 1 лица за кривично дело геноцид из чл. 141 КЗ СРЈ, 

против 57 лица за кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из чл. 

142 КЗ СРЈ, против 1 лица због кривичног дела ратни злочин против рањеника и 

болесника из члана 143 КЗ СРЈ, против 1 лица због кривичног дела ратни злочин 

против ратних заробљеника из чл. 144 КЗ СРЈ, против 1 лица због кривичног дела 

организовање и подстицање на извршење геноцида и ратних злочина из чл. 145 КЗ СРЈ, 

против 18 лица због кривичног дела противправно убијање и рањавање непријатеља из 

чл. 146 КЗ СРЈ, против 7 лица због кривичног дела помоћ учиниоцу из чл. 333 КЗ. 

Истрага је прекинута у односу на 39 лица, а обустављена у односу на 16 лица. По 

наведеним захтевима за спровођење истраге из 2008. године, нема истрага у току, а 

оптужено је 31 лице. Од тога је 20 лица правноснажним судским одлукама ослобођено 

од оптужби, у односу на 2 лица поступак је обустављен, 8 лица је осуђено, а поступак 

се и даље води према 1 лицу. 

 

 Током 2009. године у Тужилаштву за ратне злочине заведено је 5 кривичних 

пријава против 25 лица, а након детаљне обраде свих кривичних пријава, против 10 

лица поднет је захтев за спровођење истраге, и то против 8 лица због кривичног дела из 

чл. 142 КЗ СРЈ, а против 2 лица због кривичног дела из чл. 144 КЗ СРЈ, док су остале 

кривичне пријаве одбачене или уступљене на надлежност. Истрага је прекинута у 

односу на 1 лице, а обустављена у односу на 3 лица. Оптужнице су подигнуте против 6 

лица и сва лица су правноснажно осуђена. 

 

У току 2010. године у Тужилаштву је заведеио 11 кривичних пријава против 40 

лица. Након обраде свих кривичних пријава, те одбачаја или уступања на надлежност 

кривичних пријава против 6 лица, поднета су 34 захтева за спровођење истраге, од чега 

је 33 захтева поднето због постојања основане сумње у погледу извршења кривичног 

дела из чл. 142 КЗ СРЈ, а 1 захтев је поднет због постојања основане сумње у погледу 

извршења кривичног дела из чл. 144 КЗ СРЈ. Након покретања, истрага је прекинута у 

односу на 4 лица, обустављена је против 6 лица, а оптужено је 24 лица, од којих је 

правноснажним судским одлукама 9 лица осуђенo, 1 лице је ослобођено, а поступак је 

против 14 лица у току. 
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Током 2011. године у Тужилаштву за ратне злочине заведене су 23 кривичне 

пријаве против 69 лица, а након што су све кривичне пријаве обрађене, Тужилаштво је 

поднело захтев за спровођење истраге против 20 лица, од чета против 18 лица због 

кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 КЗ СРЈ и 

против 2 лица због кривичног дела ратни злочин против ратних заробљеника из чл. 144 

КЗ СРЈ, док су преостале кривичне пријаве одбачене или уступљене на надлежност. 

Истрага је у прекиду против 7 лица, обустављена је у односу на 8 лица, оптужено је 5 

лица, од којих је правноснажним судским одлукама 1 лице осуђено, 2 лица су 

ослобођена, против 1 лица оптужница је одбачена, а против 1 лица поступак је још увек 

у току, пред Апелационим судом у Београду. 

 

У 2012. години у Тужилаштву су заведене 24 кривичне пријаве против 81 лица. 

По обради свих кривичних пријава, захтев за спровођење истраге поднет је против 7 

лица, због постојања основане сумње да су извршила кривично дело ратни злочин 

против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, а остале кривичне пријаве су 

одбачене или уступљене на надлежност. По подношењу захтева за спровођење истраге, 

истрага је прекинута у односу на 6 лица, а обустављена у односу на 1 лице. 

 

 У истој извештајној години, с обзиром на увођење „тужилачке истраге“, против 

13 лица Тужилаштво за ратне злочине је донело наредбе о спровођењу истраге, од чега 

против 9 лица због постојања основане сумње да су извршила кривично дело из чл. 142 

КЗ СРЈ, а против 4 лица због постојања основане сумње да су извршила кривично дело 

из чл. 144 КЗ СРЈ. Допуна истраге је наређена у односу на 2 лица и у тим предметима 

истрага је и даље у току. Истрага је у прекиду  против 2 лица, а обустављена је против 7 

лица. По наведеним захтевима поднете су оптужнице против 2 лица. У односу на једно 

лице, поступак је правноснажно окончан доношењем ослобађајуће пресуде, а у односу 

на друго лице кривични поступак је и даље у току. 

 

У току 2013. године у Тужилаштву за ратне злочине су заведене 23 пријаве 

против 45 лица, а након обраде свих кривичних пријава, стављене су наредбе о 

спровођењу истраге против 20 лица, за кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 КЗ СРЈ док су остале кривичне пријаве одбачене или 

уступљене надлежним органима. По наредбама ТРЗ-а о спровођењу истраге из 2013. 

године, истрага је прекинута у односу на 3 лица, у односу на 2 лица поступак је 

обустављен, истрага је у току против 3 лица, а оптужено је 12 лица. По спроведеном 

кривичном поступку, 2 лица су правноснажно осуђена на казне затвора, 4 лица су 

ослобођена од оптужбе, а против 6 лица поступак је и даље у току и у фази је главног 

претреса. 

 

У току 2013. године Тужилаштво за ратне злочине је донело наредбу о допуни 

истраге у предмету Кти.бр. 4/13 у односу на 44 лица према којима је током 2011. 

године, преузета оптужница од Војног тужилаштва у Београду, а против наведених 

лица истрага је и даље у току. 

 

 Током 2014. године поднето је 8 кривичних пријава против 14 лица. Након 

обраде свих кривичних пријава, наредбу о спровођењу истраге Тужилаштво за ратне 

злочине донело је против 6 лица због основане сумње да су извршила кривично дело 

ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 КЗ СРЈ. Истрага је обустављена 
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у односу на 1 лице, а по наредбама о спровођењу истраге из 2014. године, оптужено је 5 

лица против којих је поступак у току. 

 

У току 2015. године заведено је 10 кривичних пријава против 26 лица. Након 

обраде свих кривичних пријава, против 15 лица су донете наредбе о спровођењу 

истраге, од чега против 3 лица због извршења кривичног дела геноцид из чл. 141 КЗ 

СРЈ, а против 12 лица због извршења кривичног дела ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 КЗ СРЈ. У односу на 1 лице истрага је у прекиду, а против 1 

лица истрага је обустављена. По наведеним наредбама о спровођењу истраге, истраге 

су у току против 3 лица, а истрага против 1 лица је уступљена на надлежност. 

Оптужнице су подигнуте против 9 лица, од којих је за 8 лица поступак и даље у току, у 

фази главног претреса, док је у односу на 1 лице поступак правноснажно окончан 

осуђујућом пресудом на казну затвора, донетом на основу споразума о признању 

кривичног дела. 

 

 У току 2016. године у Тужилаштво за ратне злочине заведено је 9 кривичних 

пријава, против 33 лица, а након обраде свих примљених кривичних пријава, 

Тужилаштво је наредило спровођење истраге против 13 лица, због 12 кривичних дела 

ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 КЗ СРЈ и 1 кривичног дела 

ратни злочин против ратних заробљеника из чл. 144 КЗ СРЈ. Против 6 лица истрага је у 

прекиду, против 2 лица истрага је обустављена, за 1 лице предмет је упућен на 

надлежност, а против 3 лица истрага је и даље у току, а оптужено је 1 лице против кога 

је поступак у току пред првостепеним судом. 

 

Током 2017. године у Тужилаштву за ратне злочине заведено је 14 кривичних 

пријава, против 56 лица, а након детаљне обраде свих кривичних пријава, те одбачаја и 

уступања на надлежност, донета је наредба о спровођењу истраге против 1 лица, због 

основане сумње да је извршило кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 КЗ СРЈ, а истрага је у прекиду. 

 

  Још увек није познат коначан број кривичних пријава које ће бити обрађене 

током 2018. године, а до сада је наређено спровођење истраге против 9 лица, од чега 

против 6 лица због основане сумње да су извршила кривично дело ратни злочин против 

цивилног становништва из чл. 142 КЗ СРЈ, а против 3 лица због постојање основане 

сумње да су извршила кривично дело ратни злочин против ратних заробљеника из чл. 

144 КЗ СРЈ. У прекиду су истраге против 3 лица, а истрага је обустављена против 2 

лица. По преосталим захтевима за спровођење истраге поднетим током 2018. године, 

поступци се и даље налазе у фази истраге.  

 

 

ФАЗЕ У КОЈИМА СЕ НАЛАЗЕ ПОСТУПЦИ ПО ОПТУЖНИЦАМА 

ПОДИГНУТИМ  

У ПЕРИОДУ ОД 2003. ДО 2018. ГОДИНЕ  

 

 

 У наставку је дат приказ резултата по подигнутим оптужницама из извештајног 

периода, а посебно су наглашене функције оних оптужених лица која се према 

положају, односно функцији које су имали у време извршења дела, могу сматрати 

лицима високог или средњег ранга у оружаним снагама, као и представницима цивилне 

власти, а у складу са дефиницијом оптужених средњег ранга која је садржана у 
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Стратегији окончања рада МКТЈ S/2002/678, према којој су то „оптужени који, иако 

нису били главни политички, војни и паравојни лидери наводно предузимали мере 

вођства и контроле“. 

 

-У кривичном поступку по оптужницама Ктрз.бр.3/2003 подигнутој дана 

04.12.2003. године, Ктрз.бр. 4/2003 подигнутој дана 24.05.2004. године, Ктрз.бр. 

4/2004 подигнутој дана 26.05.2004. године, Ктрз.бр. 4/03 подигнутој дана 12.04.2005. 

године, измењеној поднеском од 12.01.2006. године и Ктрз.бр. 4/03 од 08.04.2008. 

године (предмет „Овчара“), било је оптужено укупно 22 лица. У току поступка 1 лице 

је преминуло, 2 лица су променила својство у поступку, у односу на 1 лице поступак је 

раздвојен и правноснажно окончан, а након спроведеног првостепеног и другостепеног 

поступка, поступка по Уставној жалби једног од окривљених и по захтеву за затшиту 

законитости, те поновљеном поступку пред Апелационим судом у Београду, поступак 

по свим напред наведеним оптужницама, прецизираним последњи пут дана 17.09.2009. 

године, правноснажно је окончан доношењем, у једном делу, осуђујуће пресуде, којом је 

4 лица осуђено на казне затвора од по 20 година, 1 лице је осуђено на казну затвора у 

трајању од по 15 година, 3 лица на казне затвора у трајању од по 5 година, 1 лице је 

осуђено на казну затвора у трајању од 11 година, а 9 лица је ослобођено од оптужбе. 

У наведеном предмету једно оптужено лице се у време извршења дела, налазило се на 

функцији команданта ТО Вуковар; једно оптужено лице у време извршења дела 

налазило се на функцији командира добровољачке јединице „Лева суподерица“. 

 

-кривични поступак вођен по оптужници Ктрз.бр. 4/03 подигнутој дана 

24.05.2005. године (предмет „Овчара II“) против 1 лица због кривичног дела ратни 

злочин против ратних заробљеника из чл. 144 КЗ СРЈ у вези чл. 22 КЗ СРЈ, 

правноснажно је окончан тако што је окривљени осуђен на казну затвора у трајању 

од 2 године; 

 

- у кривичном поступку вођеном по оптужници Ктрз.бр. 7/04 подигнутој дана 

07.07.2005. године (предмет „Ђаковица“), 1 лице је због кривичног дела ратни злочин 

против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, осуђено на казну затвора у 

трајању од 13 година; 

 

-у кривичном поступку вођеном по оптужници Ктрз.бр. 1/07 подигнутој дана 

13.07.2005. године (предмет „Ораховачка група“) поступак се водио против 1 лица 

због извршења кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 

ст.1 КЗ СРЈ. Поступак није правноснажно окончан због недоступности окривљеног, 

који се након укидања првостепене пресуде, дао у бекство и постао недоступан 

државним органима; 

 

-у кривичном поступку вођеном по оптужници Ктрз.бр. 17/04 подигнутој дана 

12.08.2005. године (предмет „Зворник I“) оптужено је 7 лица, због извршења 

кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, у 

вези члана 22 КЗ СРЈ, од којих је 3 лица правноснажно осуђено на казне затвора у 

трајању од 12 година, 9 година и 3 године, 1 лице је правноснажно ослобођено од 

оптужбе да је извршило наведено кривично дело, поступак је у односу на 1 лице 

обустављен услед смрти, док је у односу на 2 лица раздвојен и посебно довршен 

(предмет „Зворник 2“); 
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-у кривичном поступку вођеном по оптужници Ктрз. 5/05 подигнутој дана 

25.04.2006. године, измењеној и прецизираној дана 03.03.2009. године (предмет „Сува 

Река“) против 8 окривљених лица, због кривичног дела ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ; 2 лица су правноснажно осуђена на казну 

затвора у трајању од по 20 година, 1 лице на казну затвора у трајању од 13 година, а 1 

лице на казну затвора у трајању од 15 година, правноснажно су ослобођена од 

оптужбе 3 лица, док је у односу на 1 лице оптужба одбијена на основу чл. 354 ст.1 

ЗКП. Један од окривљених у овом предмету је био пуковник, помоћник команданта 

Жандармерије, у време извршења кривичног дела командант 37. одреда Посебних 

јединица полиције, један од окривљених, помоћник командира станице полиције у ОУП 

Крушевац, у време извршења кривичног дела командир полиције ОУП Сува Река, а једно 

окривљено лице је, у време извршења дела био помоћник командира полиције ОУП Сува 

Река; 

 

-у кривичном поступку вођеном по оптужници Ктрз. 5/06 подигнутој дана 

23.08.2006. године, измењеној дана 02.04.2012. године и дана 05.04.2012. године 

(предмет „Браћа Битићи“) против 2 лица, због кривичног дела ратни злочин против 

ратних заробљеника из чл. 144 КЗЈ, оба лица су правноснажно ослобођена од оптужбе 

да су извршила наведено кривично дело. Једна оптужени, потпуковник у Жандармерији 

МУП-а РС, у време настанка кривично-правног догађаја, налазио се на функцији 

командира извиђачко-диверзантског вода Оперативно-потрерних група 124. 

Интервентне бригаде ПЈП, а други оптужени, старији водник у Жандармерији МУП-а 

РС, у време настанка кривично-правног догађаја, имао је функцију командира одељења 

извиђачко-диверзантског вода Оперативно-потерних група 124. Интервентне бригаде; 

 

-у кривичном поступку вођеном по оптужници Ктрз.бр. 3/05 поднетој дана 

09.10.2006. године, а измењеној дана 09.10.2006. године (предмет „Шкорпиони“), 

кривични поступак вођен против 5 лица је правноснажно окончан, па је због извршења 

кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ у 

саизвршилаштву, у вези чл. 22 КЗ СРЈ, 1 лице осуђено на казну затвора у трајању од 20 

година, 1 лице на казну затвора у трајању од 15 година, 1 лице на казну затвора у 

трајању од 13 година, 1 лице је осуђено на казну затвора у трајању од 5 година, док је 

1 лице правноснажно ослобођено од оптужбе да је извршило наведено кривично дело; 

 

-у кривичном поступку по оптужници Ктрз. 5/07 подигнутој дана 26.07.2007. 

године (предмет „Дубровник“) којим је 1 лицу стављено на терет кривично дело 

ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 2 у вези ст.1 КЗ СРЈ, у 

вези чл. 22 КЗ СРЈ, претходно је на основу чл. 11 бис Правила о поступку и доказима 

МКСЈ, предмет уступљен Тужилаштву за ратне злочине (носио ознаку ИТ – 01-42/2). 

Оптужница је одбачена услед постојања околности које привремено спречавају 

кривично гоњење окривљеног; 

 

-у кривичном поступку вођеном по оптужници Ктрз. 11/07 подигнутој дана 

07.11.2007. године, прецизираној дана 08.07.2008. године (предмет „Слуњ“), 1 лице је 

због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ 

СРЈ, у вези чл. 22 КЗ СРЈ, правноснажно осуђено на казну затвора у трајању од 10 

година.  

 

-у кривичном поступку по оптужници Ктрз. 5/04 подигнутој дана 09.11.2007. 

године, а прецизираној дана 18.09.2009. године (предмет „Тузланска колона“) 1 лице је 
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ослобођено од оптужбе да је извршило кривично дело употреба недозвољених 

средстава борбе из чл. 148 став 2 у вези става 1 КЗ СРЈ; 

 

-у предмету „Ловас“ - кривични поступак који се води по оптужници Ктрз. 

7/07 подигнутој дана 28.11.2007. године против 14 оптужених лица, због кривичног 

дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ у вези чл. 22 

КЗ СРЈ, првостепеном пресудом сва окривљена лица осуђена су на казне затвора. 

Решењем Апелационог суда у Београду првостепена пресуда је у целости укинута и 

предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење. Оптужница је прецизирана 

дана 02.09.2014. године, а с обзиром да је поступак против 3 лица обустављен услед 

њихове смрти, а против 1 лица раздвојен због његове процесне неспособности, 

оптужница је измењена дана 01.12.2015. године. Последњи пут оптужница је 

измењена дана 05.01.2017. године, а поступак је и даље у току. Један од оптужених 

налазио се на позицији неформалног, али de facto цивилног команданта села Ловас и 

формалног директора земљорадничке задруге; један оптужени, потпуковник ЈНА, у 

време извршења кривичног дела био је координатор за борбена дејства за села Ловас, 

Чаковци и Опатова; један оптужени је био резервни капетан 1. класе и командант 

противдиверзантског одреда ТО Ваљево; један оптужени био је командир 2. вода и 

заменик командира исте чете, као припадник ТО чије јединице су биле потчињене 2. 

пролетерској гардијској моторизованој бригади из састава тадашње ЈНА, а један од 

оптужених - командир милиције Сотин; 

 

-у кривичном поступку вођеном по оптужници Ктрз. 8/07 подигнутој дана 

14.03.2008. године (предмет „Зворник III“) против 2 окривљена лица, због кривичног 

дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СФРЈ у вези чл. 

22 КЗ СФРЈ, 1 лице је правноснажно осуђено на казну затвора у трајању од 3 године, а 

1 лице је правноснажно ослобођено од оптужбе да је извршило наведено кривично 

дело; 

 

-у кривичном поступку вођеном по оптужници Ктрз.бр. 12/07 подигнутој дана 

14.04.2008. године, прецизираној дана 15.06.2009. и 20.10.2010. године (предмет 

„Подујево“) због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 

142 ст.1 КЗ СРЈ, у вези чл. 22 КЗ СРЈ, 3 лица су правноснажно осуђена на казне 

затвора од по 20 година, док је 1 лицу, због извршења наведеног кривичног дела, 

утврђена казна затвора у трајању од 14 година,  а како му је истовремено узета као 

утврђена и казна затвора у трајању од 1 године и 3 месеца на коју је осуђен другом 

правноснажном пресудом, то је у овом кривичном поступку правноснажно осуђен на 

јединствену казну затвора у трајању од 15 година; 

 

-у кривичном поступку вођеном по оптужници Ктрз. бр. 13/07 подигнутој дана 

16.04.2008. године (предмет „Бански Ковачевац“) против 2 окривљена лица, због 

извршења кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 

КЗ СРЈ, 1 лице је правноснажно осуђено на казну затвора у трајању од 20 година, а 1 

лице је правноснажно осуђено на казну затвора у трајању од 13 година. Један од 

осуђених се у време извршења дела, налазио на функцији помоћника команданта за 

безбедност 2. батаљона у саставу 19. бригаде Војске Републике Српске Крајине;  

 

-у кривичном поступку који се водио по оптужници Ктрз.бр. 4/07 подигнутој 

дана 21.05.2008. године (предмет „Грубишно поље“) 1 лице је правноснажно осуђено 
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на казну затвора у трајању од 10 година, због кривичног дела ратни злочин против 

цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ; 

 

-у предмету „Зворник II“ по оптужници Ктрз. 9/06 поднетој дана 03.08.2008. 

године, прецизираној дана 28.10.2010. године и 04.11.2010. године, против 2 окривљена 

лица, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 

КЗ СРЈ у вези чл. 22 КЗ СРЈ од чега против 1 лица у вези чл. 24 КЗ СРЈ, 1 лице је 

правноснажно осуђено на казну затвора у трајању од 6 година, а 1 лице на казну 

затвора у трајању од 15 година.  

 

Првооптужени у овом кривичном поступку у време извршења кривичног дела 

налазио се на функцији председника Привремене владе и председника Кризног штаба 

општине Зворник и Ратног штаба у Зворнику, док је другооптужени имао својство 

команданта Штаба територијалне одбране, члана Ратног штаба и команданта 

јединствене Војно-територијалне команде, а на наведене функције је именован 

одлуком Привремене владе општине Зворник; 

 

-кривични поступак вођен по оптужници Ктрз.бр.4/03 подигнутој дана 

17.10.2008. године у предмету „Овчара III“, правноснажно је окончан тако што је 1 

лице, због извршења кривичног дела ратни злочин против ратних заробљеника из чл. 

144 КЗ СРЈ у вези чл. 22 КЗ СРЈ, осуђено на казну затвора у трајању од 15 година; 

 

-у кривичном поступку вођеном по оптужници Ктрз.бр. 14/07 подигнутој дана 

03.06.2009. године, а прецизираној дана 25.06.2010. године (предмет „Стара 

Градишка“) 1 лице је правноснажно осуђено на казну затвора у трајању од 5 година 

због извршења кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 

ст.1 КЗ СРЈ; 

 

-у кривичном поступку вођеном по оптужници Ктр.бр.3/08 подигнутој дана 

08.07.2009. године, а прецизираној 26.11.2009. године (предмет „Стари Мајдан“) 

поступак је правноснажно окончан, а 1 лице је због извршења кривичног дела ратни 

злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, осуђено на казну 

затвора у трајању од 13 година; 

 

-у кривичном поступку вођеном по оптужници Ктрз.бр.16/08 подигнутој дана 

11.08.2009. године, која је прецизирана дана 16.11.2010. године (предмет „Гњиланска 

група“),  поступак се водио против 17 лица, због извршења кривичног дела ратни 

злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗЈ у вези чл. 22 КЗЈ. Сви 

окривљени су правноснажном судском одлуком ослобођени од оптужбе да су извршили 

наведено кривично дело, а пресудом Врховног касационог суда усвојен је захтев за 

заштиту законитости Републичког јавног тужиоца и утврђено је да је 

правноснажним пресудама Вишег суда у Београду, Одељења за ратне злочине и 

Апелационог суда у Београду, Одељења за ратне злочине, повређен кривични закон у 

корист окривљених; 

 

-у кривичном поступку који се водио по оптужници Ктрз.бр.10/07 подигнутој 

дана 06.10.2009. године, а прецизираној дана 07.06.2010. године и дана 15.06.2010. 

године (предмет „Медак“), против 5 окривљених лица, због кривичног дела ратни 

злочин против ратних заробљеника из чл. 144 КЗ СРЈ, против 1 лица поступак је 

правноснажно обустављен, 2 лица су осуђена на казне затвора у трајању од по 3 



 10 

године, 1 лице је осуђено на казну затвора у трајању од 2 године, а 1 лице је ослобођено 

од оптужбе да је извршио наведено кривично дело;  

 

-у кривичном поступку по оптужници Ктрз.бр.2/08 подигнутој дана 11.12.2009. 

године, прецизираној дана 10.11. и 28.11.2011. године (предмет „Приједор“) поступак 

је вођен против 1 лица због извршења кривичног дела ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, а окривљени је правноснажно ослобођен од 

оптужбе да је извршио наведено кривично дело; 

 

-у кривичном поступку по оптужници Ктрз.бр. 3/09 подигнутој дана 31.03.2010. 

године, а прецизираној 01.11.2010. године (предмет „Вуковар“) против 1 окривљеног 

лица, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 

КЗ СРЈ у вези чл.22 КЗ СРЈ, поступак је правноснажно окончан тако што је 

окривљени због извршења наведеног кривичног дела осуђен на казну затвора у трајању 

од 9 година, а како му је приликом изрицања казне узета као утврђена казна затвора у 

трајању од 20 година по пресуди из другог кривичног поступка, осуђен је на 

јединствену казну затвора у трајању од 20 година; 

 

-у кривичном поступку вођеном по оптужници Ктрз. 1/10 подигнутој дана 

26.04.2010. године (предмет „Зворник IV“), против 1 лица, због кривичног дела ратни 

злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СФРЈ, окривљени је 

правноснажно осуђен казну затвора у трајању од 20 година (предмет спојен са 

предметом „Зворник III, по оптужници Ктрз. 8/07 од 14.03.2008. године). 

 

-у кривичном поступку вођеном по оптужници Ктрз.бр.7/08 подигнутој дана 

30.04.2010. године (предмет „Скочић“) против 5 окривљених лица, због кривичног дела 

ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ у вези чл. 22 КЗ 

СРЈ, 2  лица су у току поступка преминула па је у односу на њих поступак обустављен, 

2 лица су правноснажно ослобођена од оптужбе да су извршила наведено кривично 

дело, а против 1 лица поступак је и даље у току, у фази одлучивања по жалби, пред 

Апелационим судом у Београду; 

 

-у кривичном поступку по оптужници Ктрз.бр. 5/09 подигнутој дана 23.06.2010. 

године (предмет „Бели Манастир“) против 4 лица, због кривичног дела ратни злочин 

против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ у саизвршилаштву, у вези чл.22 

КЗ СРЈ поступак је правноснажно окончан, тако што је 1 лице осуђено на казну 

затвора у трајању од 20 година, 1 лице је осуђено на казну затвора у трајању од 10 

година, 1 лице на казну затвора у трајању од 5 година и 1 лице на казну затвора у 

трајању од 1 године и 6 месеци; 

 

-кривични поступак по оптужници Ктрз.бр. 6/10 подигнутој дана 25.06.2010. 

године (предмет „Лички Осик“) поднетој против 4 лица, због кривичног дела ратни 

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

вези чл. 22 КЗ СРЈ, правноснажно је окончан тако што је 1 лице осуђено на казну 

затвора у трајању од 13 година затвора, 1 лице на казну затвора у трајању од 12 

година, 1 лице на казну затвора у трајању од 10 година и 1 лице на казну затвора у 

трајању од 8 година. Један од оптужених налазио се на функцији командира 

специјалне јединице МУП САО Крајине и заменика командира станице полиције 

Теслинград; 
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-кривични поступак који се водио по оптужници Ктрз.бр. 4/10 подигнутој дана 

10.09.2010. године, (предмет „Ћушка“) против 13 лица због кривичног дела ратни 

злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, у вези чл. 22 КЗ СРЈ, 

против 1 лица је обустављен, а за остала лица је и даље у току, у фази главног 

претреса, након што је од стране Апелационог суда у Београду првостепена пресуда 

укинута и предмет враћен на поновно поступање. У односу на једно лице, поступак је 

раздвојен. Првооптужени у овом кривичном предмету био је капетан Војске 

Југославије, у време извршења кривичног дела командант 177 Војно-територијалног 

одсека Пећ; 

 

-кривични поступак по оптужници Ктрз.бр. 5/10 подигнутој дана 12.10.2010. 

године (предмет „Растовац“) против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин против 

цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, правноснажно је окончан осудом 

окривљеног на казну затвора у трајању од 12 година; 

 

-кривични поступак који се водио по оптужници Ктрз.бр.9/08 подигнутој дана 

15.11.2010. године (предмет „Тења“) окончан је осудом окривљеног на казну затвора у 

трајању од 12 година, због кривичног дела ратни злочин против ратних заробљеника 

из чл. 144 КЗ СРЈ; 

 

-у кривичном поступку вођеном по оптужници Ктрз.бр.13/08 подигнутој дана 

14.12.2010. године, против 6 лица, због кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног 

кривичног дела из чл. 333 ст.3 у вези ст.1 КЗ, оптужени су са Тужилаштвом за ратне 

злочине склопили споразуме о признању кривичног дела, па су осуђени на казне затвора 

и то 4 лица на казну затвора у трајању од по 1 годину, условно на 3 године, 1 лице на 

казну затвора у трајању од 1 године, условно на 4 године и 1 лице на казну затвора у 

трајању од 1 године; 

 

-кривични поступак по оптужници Ктрз. бр. 11/10 подигнутој дана 23.03.2011. 

године (веза - предмет „Скочић“) против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин 

против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, још увек је у току, у трећем 

степену пред Апелационим судом у Београду (предмет спојен са предметом по 

оптужници Ктрз.бр. 7/08 и Ктрз.бр. 11/11); 

 

-кривични поступак по оптужници Ктрз.бр. 7/10 од 05.06.2011. године 

(предмет „Бијељина I“) против 3 лица, због кривичног дела ратни злочин против 

цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, правноснажно је окончан тако што је 

1 лице осуђено на казну затвора у трајању од 20 година, 1 лице на казну затвора у 

трајању од 13 година и 1 лице на казну затвора у трајању од 10 година; 

 

-кривични поступак вођен по оптужници Ктрз.бр. 11/11 подигнутој дана 

22.12.2011. године, која је измењена последњи пут дана 01.09.2014. године, против 2 

лица (веза – предмет „Скочић“) због кривичног дела ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 ст.1 у вези чл. 22 КЗ СРЈ, правноснажно је окончан тако 

што је 1 лице ослобођено од оптужбе за наведено кривично дело, а у односу на 1 лице 

пред Апелационим судом у Београду у току је поступак по жалби у трећем степену; 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 1/12 (Ктрз.бр. 11/12) подигнутој 

дана 08.02.2012. године (предмет „Тења 2“), против 2 лица, због кривичног дела ратни 

злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, правноснажно је 
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окончан тако што је 1 лице ослобођено од оптужбе, док је у односу на 1 лице одбачена 

оптужница услед привремене процесне неспособности окривљеног. Један од 

окривљених био је командант 4. чете ТО Тења; 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 4/12 подигнутој дана 11.05.2012. 

године, прецизираној последњи пут дана 07.06.2013. године (предмет „Призрен“) 

против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 

142 ст.1 КЗ СРЈ правноснажно је окончан тако што је окривљени ослобођен од 

оптужбе да је извршио наведено кривично дело; 

 

-кривични поступак вођен по оптужници Ктрз.бр. 6/11 подигнутој дана 

18.06.2012. године (предмет „Овчара IV“) против 1 лица, због кривичног дела ратни 

злочин против ратних заробљеника из чл. 144 КЗ СРЈ, у вези чл. 22 КЗ СРЈ, 

правноснажно је окончан тако што је окривљени осуђен на јединствену казну затвора 

у трајању од 15 година; 

 

  -у кривичном поступку по оптужници Кто.бр. 6/12 споразум је дана 03.07.2012. 

године закључило 1 лице, које је због извршења кривичног дела помоћ учиниоцу после 

извршеног кривичног дела из чл. 333 КЗ, осуђено на казну затвора у трајању од 1 

године, условно на 3 године;  

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 3/12 од 06.08.2012. године (предмет 

„Босански Петровац“)  против 2 лица, због кривичног дела ратни злочин против 

цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, а поступак је правноснажно окончан 

доношењем ослобађајуће пресуде (преузето кривично гоњење од надлежног 

тужилаштва Босне и Херцеговине); 

 

-кривични поступак по оптужници Кти бр. 5/12 подигнутој дана 26.09.2012. 

године (веза-предмет „Ћушка), због кривичног дела ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 ст.1 у вези чл. 22 КЗ СРЈ, против 1 окривљеног лица и даље је 

у току; 

 

  -по оптужници Кто.бр. 7/12 кривични поступак је окончан пресудом којом је 

прихваћен споразум о признању кривичног дела закључен дана 22.10.2010. године, 

између окривљеног и Тужилаштва за ратне злочине, па је окривљени, због извршења 

кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из чл. 333 КЗ, осуђен на 

казну затвора у трајању од 6 месеци, условно на 2 године, 

 

  -по оптужници Кто.бр. 8/12 кривични поступак је окончан пресудом којом је 

прихваћен споразум о признању кривичног дела закључен дана 12.09.2012. године 

између окривљеног и Тужилаштва за ратне злочине, па је окривљени, због извршења 

кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из чл. 333 КЗ, осуђен на 

казну затвора у трајању од 6 месеци, условно на 2 године; 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 2/13 подигнутој дана 02.04.2013. 

године (предмет „Сански Мост“), против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин 

против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, правноснажно је окончан 

осудом окривљеног на казну затвора у трајању од 12 година (преузето кривично 

гоњење од надлежног тужилаштва Босне и Херцеговине); 
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-у кривичном поступку по оптужници Кто. 3/13 подигнутој дана 08.04.2013. 

године, против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, у вези чл. 22 КЗ СРЈ, окривљени је 

правноснажно осуђен на казну затвора у трајању од 13 година (преузето кривично 

гоњење од надлежног тужилаштва Босне и Херцеговине); 

 

  -по оптужницама Кто.бр. 4/13 подигнутој дана 17.04.2013. године и Кто.бр. 

5/13 подигнутој дана 22.04.2013. године (предмет „Кључ“), кривични поступак је 

окончан доношењем пресуде којом је прихваћен споразум о признању кривичног дела 

закључен дана 02.09.2013. године између Тужилаштва и окривљеног, па је окривљени, 

због извршења ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, 

осуђен на казну затвора  у трајању од 7 година; 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 6/13 подигнутој дана 17.05.2013. 

године, измењеној 13.11.2013. године (предмет „Челебићи“) против 1 лица, због 

кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ у 

вези чл. 22 КЗ СРЈ правноснажно је окончан тако што је окривљени ослобођен од 

оптужбе за кривично дело (преузето кривично гоњење од надлежног тужилаштва 

Босне и Херцеговине); 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 7/13 подигнутој дана 04.11.2013. 

године (предмет „Трње“) против 2 лица, због кривичног дела ратни злочин против 

цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ у вези чл. 22 КЗ СРЈ је још увек у току 

пред првостепеним судом и налази се у фази главног претреса. Првооптужени је по 

занимању био официр Војске Републике Србије, а у време извршења кривичног дела 

командант Позадинског батаљона 549 моторизоване бригаде Приштинског корпуса 

Војске Југославије, а другооптужени је по занимању професионално војно лице, 

подофицир Војске Републике Србије, у време извршења водник и командир 1. борбене 

групе Позадинског батаљона 549 моторизоване бригаде; 

 

 -кривични поступак по оптужници Кто.бр. 1/13 је окончан пресудом којом је 

прихваћен споразум о признању кривичног дела, закључен дана 25.12.2013. године 

између окривљеног и Тужилаштва за ратне злочине, па је окривљени, због извршења 

кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из чл. 333 КЗ, осуђен на 

казну затвора у трајању од 6 месеци, условно на 2 године; 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 9/13 подигнутој дана 31.12.2013. 

године (предмет „Сотин“) против 4 лица, због кривичног дела ратни злочин против 

цивилног становништва из чл.142 ст.1 КЗ СРЈ, у вези члана 22 КЗ СРЈ и против 1 лица, 

због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл.142 ст.1 КЗ 

СРЈ, у вези члана 24 КЗ СРЈ, правноснажно је окончан тако што је 1 лице осуђено на 

казну затвора у трајању од 9 година, 1 лице је осуђено на казну затвора у трајању од 

15 година, а 3 лица су ослобођена од оптужбе за извршење кривичних дела која им се 

оптужницом стављају на терет. Један од оптужених против којих је вођен поступак, 

био је капетан прве класе ЈНА, а у време извршења командант позадинског батаљона 

из састава 80. моторизоване бригаде ЈНА и командант места Сотин; 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 1/14 подигнутој дана 31.03.2014. 

године (предмет„Логор лука“), против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин 

против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 у вези чл. 22 КЗ СРЈ, правноснажно је 
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окончан тако што је окривљени ослобођен од оптужбе да је извршио наведено 

кривично дело (преузето кривично гоњење од надлежног тужилаштва Босне и 

Херцеговине); 

 
 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 8/13 подигнутој дана 07.04.2014. 

године (предмет „Љубенић“), против 3 лица, због кривичног дела ратни злочин против 

цивилног становништва из чл. 142 ст.1 у вези чл. 22 КЗ СРЈ, и даље је у току, у фази 

главног претреса, након укидања првостепене пресуде од стране Апелационог суда у 

Београду и враћања предмета на поновно суђење (спојен предмету „Ћушка“, 

јединствена оптужница Ктрз. бр. 4/10 од 22.12.2015. године); 

 

-кривични поступак по оптужници Кто. бр. 3/14 подигнутој дана 08.04.2014. 

године (предмет „Градишка“) против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин 

против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗСРЈ правноснажно је окончан тако 

што је окривљени ослобођен од оптужбе да је извршио наведено кривично дело 

(преузето кривично гоњење од надлежног тужилаштва БиХ);  

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 4/14 од 09.04.2014. године (предмет 

„Сански Мост-Кијево“) против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин против 

цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ правноснажно је окончан тако што је 

окривљени осуђен на казну затвора у трајању од 9 година ( преузето кривично гоњење 

од надлежног Тужилаштва Босне и Херцеговине); 

 

 -по оптужници Кто.бр. 5/14 поднетој дана 09.04.2014. године, кривични 

поступак је окончан доношењем пресуде којом је прихваћен споразум о признању 

кривичног дела закључен између Тужилаштва и окривљеног, па је окривљени, због 

извршења кривичног дела ратни злочин против ратних заробљеника из чл. 144 КЗ СРЈ, 

осуђен казну затвора у трајању од 1 године и 6 месеци; 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 6/14 подигнутој дана 04.06.2014. 

године (предмет „Бијељина II“) против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин 

против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, правноснажно је окончан тако 

што је окривљени ослобођен од оптужбе; 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 2/14 подигнутој дана 09.10.2014. 

године (предмет „Бихаћ II“), против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин против 

цивилног становништва из чл. 142 ст.1 у вези чл. 22 КЗ СРЈ, окончан је одбацивањем 

оптужнице на основу одредбе чл. 416 ст.1 тач. 3 Законика о кривичном поступку-

предмет „Бихаћ II“(напомена: предмет уступљен ТРЗ од надлежног тужилаштва 

Босне и Херцеговине); 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 7/14 подигнутој дана 10.10.2014. 

године (предмет „Босански Петровац – Гај“) против 1 лица, због кривичног дела 

ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ, налази се у фази 

главног претреса (преузето кривично гоњење од надлежног тужилаштва Босне и 

Херцеговине); 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 2/15 подигнутој дана 21.01.2016. 

године (предмет „Сребреница“), против 8 окривљених лица, због кривичног дела ратни 

злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ се налази у фази главног 
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претреса пред првостепеним судом. Првоокривљени у наведеном предмету имао је 

својство командира 2 вода 1. чете Центра за обуку Јахорина Специјалне бригаде 

полиције МУП Републике Српске; 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр.1/16 подигнутој дана 22.01.2016. 

године, против 1 лица (предмет „Сребреница – Брањево“), правноснажно је окончан 

осудом окривљеног на казну затвора у трајању од 10 година, због кривичног дела 

ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, доношењем 

пресуде којом је прихваћен споразум о признању кривичног дела, закључен дана 

22.01.2016. године између окривљеног и Тужилаштва за ратне злочине; 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 2/16 подигнутој дана 21.03.2016. 

године (предмет „Добој“) против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин против 

цивилног становништва из чл. 142 ст.1 у вези чл. 22 КЗ СРЈ, правноснажно је окончан 

тако што је обустављен услед смрти окривљеног (преузето кривично гоњење од 

надлежног тужилаштва Босне и Херцеговине); 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 3/16 подигнутој дана 05.04.2016. 

године (предмет „Кључ Шљивари“) против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин 

против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ у вези чл. 22 КЗ СРЈ, 

неправноснажно је окончан осудом окривљеног на казну затвора у трајању од 7 година 

(кривично гоњење преузето од надлежног тужилаштва Босне и Херцеговине); 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 4/16 подигнутој дана 14.04.2016. 

године, против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становнитва 

из чл. 142 ст.1 у вези чл. 22 КЗ СРЈ је у току пред првостепеним судом и налази се у 

фази главног претреса (преузето кривично гоњење од надлежног Тужилаштва Босне и 

Херцеговине); 

 

-поступак по оптужници Кто.бр. 5/16 од 26.05.2016. године против 1 лица, због 

кривичног дела ратни злочин против ратних заробљеника из чл. 144 ст.1 у вези чл. 22 

КЗ СРЈ, неправноснажно је окончан доношењем осуђујуће пресуде на казну затвора у 

трајању од 5 година (преузето кривично гоњење од надлежног тужилаштва Босне и 

Херцеговине); 

 

-кривични поступци по оптужницама Кто.бр. 6/16 подигнутој дана 26.05.2016. 

године и Кто.бр. 7/16 подигнутој дана 26.05.2016. године (предмет „Кључ“) против 2 

лица, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 

КЗ СРЈ у вези чл. 22 КЗ СРЈ, спојени су одлуком суда, а поступак је и даље у току, у 

фази главног претреса. Један од окривљених се налазио на положају водника 

припадника 6. Санске бригаде ВРСК (преузето кривично гоњење од надлежног 

тужилаштва Босне и Херцеговине); 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 1/17 подигнутој дана 03.04.2017. 

године (предмет „Сански мост“) којом је окривљеном лицу стављено на терет 

извршење кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 

КЗ СРЈ, у вези чл. 22 КЗ СРЈ и даље је у току, у фази главног претреса (преузето 

кривично гоњење од надлежног тужилаштва Босне и Херцеговине); 
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-кривични поступак по оптужници Кто. бр. 4/17 подигнутој дана 26.12.2017. 

године против 2 лица, због кривичног дела ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, у вези чл. 22 КЗ СРЈ и чл. 24 КЗ СРЈ и даље је у 

току, налази се у фази главног претреса (преузето кривично гоњење од надлежног 

тужилаштва Босне и Херцеговине); 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 2/18 подигнутој дана 01.02.2018. 

године, против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 ст.1 у вези чл. 22 КЗ СРЈ и даље је у току и налази се у фази 

главног претреса (преузето кривично гоњење од надлежног тужилаштва Босне и 

Херцеговине); 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр.1/15 подигнутој дана 10.05.2018. 

године (предмет „Штрпци“) против 5 лица, због кривичног дела ратни злочин против 

цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, у вези чл. 22 КЗ СРЈ, налази се у фази 

припремног рочишта; 

 

  -кривични поступак по оптужници Кто.бр.3/17 подигнутој дана 06.06.2018. 

године правноснажно је окончан тако што је 1 лице због извршеног кривичног дела 

ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, осуђено на казну 

затвора у трајању од 6 година и 2 месеца (преузето кривично гоњење од надлежног 

тужилаштва Босне и Херцеговине); 

  

 -кривични поступак по оптужници Кто.бр.3/18 (Кти.бр. 3/16) подигнутој дана 

13.07.2018. године против 1 лица због кривичног дела ратни злочин против ратних 

заробљеника из чл. 144 КЗ СРЈ, налази се у фази припремног рочишта (преузето 

кривично гоњење од надлежног тужилаштва Босне и Херцеговине, у фази истраге, пре 

подношења оптужнице); 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 4/18 подигнутој дана 12.09.2018. 

године против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, налази се у фази главног претреса (преузето 

кривично гоњење од надлежног тужилаштва Босне и Херцеговине); 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 5/18 подигнутој дана 14.09.2018. 

године, против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, налази се у фази главног претреса (преузето 

кривично гоњење од надлежног тужилаштва Босне и Херцеговине); 

 

-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 6/18 подигнутој дана 22.10.2018. 

године, против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, налази се у фази припремног рочишта 

(преузето кривично гоњење од надлежног тужилаштва Босне и Херцеговине); 

 

-кривични поступак који се води по оптужници Кто.бр.7/18 (Кти.12/13) 

подигнутој дана 23.10.2018. године, против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин 

против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, који је у фази истраге  преузет 

од надлежног Тужилаштва БиХ, сада је у фази преиспитивања оптужнице; 
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-кривични поступак по оптужници Кто.бр. 8/18 подигнутој дана 27.11.2018. 

године против 1 лица, због кривичног дела ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, налази се у фази припремног рочишта 

(преузето кривично гоњење од надлежног тужилаштва Босне и Херцеговине). 

 

 

Преузимање предмета из тужилаштава опште надлежности 

 

 Осим по наведеним оптужбама, Тужилаштво за ратне злочине поступа и по  

оптужбама за ратне злочине у предметима које је, према својој обавези установљеној 

Националном стратегијом за процесуирање ратних злочина, преузело од домаћих 

тужилаштава опште надлежности, чији је пренос омогућио и пратио Републички јавни 

тужилац. 

 

У складу са овом активношћу, Тужилаштво у континуитету преузима предмете 

која за предмет имају кривична дела која, према својим законским обележјима, 

представљају кривична дела из надлежности Тужилаштва за ратне злочине. Предмети 

који се достављају из тужилаштава опште надлежности, са територије Републике 

Србије, заводе се у одговарајуће уписнике (Кт, Ктр и Ктн), распоређују обрађивачима и 

по њима се поступа.  

 

2016. година 

 

Уписник 

Број примљених 

пријава 

Број пријава враћених 

на надлежност 

Број пријава које су 

остале у раду ТРЗ-а 

КТ 4 2 2 

КТР 17 / 17 

КТН 468 7 461 

Укупно 489 9 480 

 

2017. година 

 

Уписник 

Број примљених 

пријава 

Број пријава враћених 

на надлежност 

Број пријава које су 

остале у раду ТРЗ-а 

КТ 1 / 1 

КТР 416 347 69 

КТН 375 151 224 

Укупно 792 498 294 

 

2018. година 

 

Уписник 

Број примљених 

пријава 

Број пријава враћених 

на надлежност 

Број пријава које су 

остале у раду ТРЗ-а 

КТ / / / 

КТР / / / 

КТН 1572 316 1256 

Укупно 1572 317 1255 
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Почев од 2016. године до дана сачињавања овог извештаја у Тужилаштву за 

ратне злочине заведено је укупно 2.853 предмета, који је Тужилаштво за ратне злочине 

преузело од стране Вишег јавног тужилаштва у Нишу, Врању, Лесковцу, Пожаревцу, 

Окружног јавног тужилаштва у Приштини, Пећи и Призрену. По детаљној анализи и 

разматрању сваког преузетог предмета, Тужилаштво за ратне злочине је 853 предмета 

упутило на надлежност тужилаштвима опште надлежности, док је у Тужилаштву за 

ратне злочине остало укупно 2030 предмета у раду.  

 

 

 

        


