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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Одељење за ратне злочине 

 

 

 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

 Сходно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне 

помоћи у кривичним стварима, уређујем према законима Републике Србије, потврђену 

оптужницу Окружног тужилаштва у Добоју, Босна и Херцеговина, број Т 15 0 КТРЗ 

0005733 05 од 08.11.2013. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 

331. став 1. и 2. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. 

Закона о организације и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, 

подижем 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

 

 Потив:  

 

AA, рођен ..., од оца ... и мајке ..., рођене ..., сада са пребивалиштем ..., поседује 

личну карту број ... издату од Полицијске станице ..., ЈМБГ ..., писмен – завршио ..., ..., 

држављанин ..., неосуђиван, за ово кривично дело непритваран, 

  

 

       Што је: 

 

 

За време оружаног сукоба на територији Босне и Херцеговине, који се водио 

између оружаних формација на страни Српског, Бошњачког и Хватског народа у 
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периоду од 1992. године до 1995. године, као припадник полиције – стражар у 

Окружном затвору у Добоју, кршио правила међународног права из члана 3. став 1. 

тачка а) и ц) IV Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 

12.08.1949. године (која је ратификована Одлуком Народне скупштине ФНРЈ, „Сл.лист 

ФНРЈ“ бр. 24/50), на тај начин што је у својству стражара, у просторијама Окружног 

затвора у Добоју, у више наврата, више оштећених лица лишених слободе и затворених 

у овом затвору, телесно повређивао, физички и психички мучио, а што је све за 

последицу имало велике физичке и психичке патње, повреде телесног интегритета и 

смрт затвореника, па је тако: 

 

1. У периоду од 11. маја па до децембра 1992. године, у више наврата физички 

злостављао оштећеног AБ, тако што га је ударао полицијском палицом по разним 

деловима тела, од којих повреда је оштећени трпео велике физичке и психичке патње; 

 

2. У периоду од 11.05.1992. године па до јануара 1993. године, заједно са другим 

непознатим стражарима физички злостављао оштећеног АВ, тако што га је ударао 

полицијском гуменом палицом, песницама и лактовима по разним деловима тела, због 

којих повреда је оштећени трпео велике физичке и психичке патње; 

 

3. У временском периоду од 12.06.1992. године па до марта 1993. године, заједно 

са затворским стражарима АГ и АД у више наврата физички и психички злостављао 

оштећеног АЂ, на тај начин што је оштећеног уводио у једну просторију затвора где су 

га сви заједно тукли дугим дебелим електрокабловима по свим деловима тела, услед 

којих повреда је оштећени губио свест, а окривљени АА је оштећеног из затворске 

просторије и изводио више пута и истог тукао по разним деловима тела, услед којих 

повреда је оштећени трпео велике физичке и психичке патње; 

 

4. У временском периоду од 13. јула па до 10.10.1992. године, када је затвореним 

лицима у Окружном затвору доносио храну у њихове ћелије, у два наврата физички 

злостављао оштећеног заштићеног сведока „Х1“, тако што га је у једном наврату 

ударио два пута гуменом палицом по рамену, а други пут ударио га гуменом палицом 

по глави и телу, услед којих повреда је оштећени трпео велике физичке и психичке 

патње; 

 

5. Тачно неутврђеног дана, крајем месеца јануара 1993. године, заједно са 

затворским стражаром АД из затворске ћелије извео оштећеног АЕ и одмах у 

затворском ходнику га питао шта је причао представницима међународног Црвеног 

крста који су били у обиласку овог затвора тога дана, да би га због тога потом тако 

тешко физички претукли и телесно повредили, од којих повреда је оштећени по 

враћању у ћелију убрзо преминуо; 

 

6. У временском периоду од маја 1992. године па до марта 1993. године, у више 

наврата гуменом палицом тукао затворенике који су пролазили ходником затвора 

идући у ВЦ, па је тако на овом месту телесно повредио оштећене: заштићеног сведока 

„Х1“, АБ, АЖ и АЗ, услед којих задобијених повреда су оштећени трпели велике 

физичке и психичке патње; 

 

7. У временском периоду од маја 1992. године па до марта 1993. године, заједно 

са другим стражарима овог затвора омогућавао непознатим припадницима Војске 

Републике Српске, као и другим непознатим војним припадницима да улазе у затвор и 
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затворске просторије и ту са разним предметима ударају затворенике, на који начин су 

телесно повређени оштећени: АЂ, АБ, АВ, АИ, АЈ, АК, АЛ, АЉ и АМ, услед којих 

повреда су оштећени трпели велике физичке и психичке патње, да би окривљени тачно 

неутврђеног дана око 24.05.1992. године, у затворске просторије одобрио да уђу 

непознати припадници формације „Црвене беретке“ и да из затвора изведу оштећене 

АН и АЊ у његовом присуству, када је непознати припадник по надимку „АО“ 

оштећеном АН рекао да се поздрави са другим затвореницима пошто се више са њима 

неће видети, од ког дана се овај оштећени води као нестало лице; 

 

8. Тачно неутврђеног дана, у јулу или августу 1992. године, када се оштећени 

затвореник АП враћао у затворске просторије са радне обавезе, овога тако јако ударио 

отвореном шаком у пределу лица, да је оштећени трпео велике физичке и психичке 

патње, па је тако према њему нечовечно поступао, и 

 

9. Прво, средином маја 1992. године, на дан када је у затвор доведен оштећени 

АМ, заједно са стражаром АД, у ходнику затвора тукао дрвеним предметом по целом 

телу и тако га телесно повређивао, а након тога све до марта 1993. године, у више 

наврата тукао овог оштећеног са разним предметима, такође заједно са стражаром АД и 

тако му наносио телесне повреде због којих је оштећени трпео велике физичке и 

психичке патње, 

 

- чиме је учинио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ, у вези члана 22. КЗ СРЈ. 

 

 

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА  

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ  

Милан Петровић 

 


