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         ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

- Одељење за ратне злочине –  

 

Б Е О Г Р А Д   

 

 

На основу члана 331 став 1 и 2 у вези члана 43 став 2  тачка 5 Законика о 

кривичном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 

32/2013,45/2013) и члана 3 и члана 4 Закон о организацији и надлежности у 

поступку за ратне злочине („Сл. гласник РС“, бр. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 

101/2011, 104/2009 и 101/2011 – др.закон), због постојања оправдане сумње 

подижем  

 

          О П Т У Ж Н И Ц У 
 

Против: 

 

 1. АА, ЈМБГ ...,од оца АБ и мајке АВ, рођен ... године у ...,општина ...                           

са пребивалиштем у ...  

 

 2. АГ ЈМБГ...,од оца АД и мајке , рођен ... године у ...   са пребивалиштем 

у ..., држављанин ..... 

 

 3.АЕ, ЈМБГ ...,од оца АЖ и мајке АЗ рођен ... године у ...                                      

са пребивалиштем у ..., 

 

 4.АИ, ЈМБГ ..., од оца АЈ и мајке АК, рођен ... године у ...                                    

са пребивалиштем у ...,  

 

 5. АЛ, ЈМБГ ..., од оца АЉ и мајке АМ, рођен ... године у       

      

 6. АН ЈМБГ ..., од оца АЊ и мајке АО, рођен ... године у .., са 

пребивалиштем у ...месту..., држављанин ...., ... по занимању ...., незапослен, . 

 

 7. АП ЈМБГ ..., од оца АР и мајке АС, рођен ... године у...са 

пребивалиштем у ...,  
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 8. АТ, ЈМБГ..., од оца АЋ и мајке АУ, рођен .... године у месту 

...општина..., са пребивалиштем у месту ... општина ...,  

 

што су: 

 

за време унутрашњег (немеђународног) оружаног сукоба на територији 

Босне и Херцеговине који се водио у периоду од априла 1992. до децембра 1995. 

године између Војске Републике Српске (даље ВРС) и Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске с једне, и Армије Босне и Херцеговине 

(даље Армије БиХ) и Министарства унутрашњих послова БиХ с друге стране,  

окривљени АА као командир 2. вода 1. чете Центра за обуку Јахорина 

Специјалне бригаде полиције Министарства унутрашњих послова Републике 

Српске  (даље Центар Јахорина),  

окривљени АЕ, АИ, АЛ, АН и АП као припадници тог вода, 

а окривљени АГ и АТ као припадници 1. вода 1.чете Центра Јахорина,  

 

кршећи правила међународног права садржана у чл. 3 ст. 1 тач. а) 

Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12. августа 

1949. године (IV Женевска конвенција) и чл. 4 ст. 1 и ст. 2 тач. а) и чл.13 ст.2 и 

ст.3 Допунског протокола уз Женевске конвенције о заштити жртава 

немеђународних оружаних сукоба (Протокол II),  

 

дана 14. јула 1995.године, унутар, испред и у непосредној околини 

хангара земљорадничке задруге у селу Кравица (даље Хангар Кравица), 

општина Братунац, Босна и Херцеговина,     

према цивилном становништву и лицима која не узимају директно 

учешће у непријатељствима, мушкарцима босанским Муслиманима,  

окр. АА наређивао припадницима 2.вода, укључујући окривљене АЕ, 

АИ, АЛ, АН и АП, као и појединим припадницима 1.вода 1.чете Центра 

Јахорина, укључујући окривљене АГ и АТ, да врше и вршио убиства цивила, 

а окр. АГ, окр. АЕ, окр. АИ, окр. АЛ, окр. АП, окр. АН и окр. АТ вршили 

убиства цивила, и то као масовне ликвидације више стотина цивила мушкараца 

босанских Муслимана (даље цивили), 

  

па су тако: 

 

- у раним јутарњим часовима 14. јула 1995. године, испред хангара 

Кравица, након што су се претходне ноћи по наређењу окр. АА припадници 2. 

вода, као и поједини припадници 1. вода 1. чете Центра за обуку Јахорина који 

су се за ту прилику ставили под његову команду, распоредили око просторија 

хангара у којем је у том тренутку био затворен велики број цивила, као и након 

што су други припадници МУП-а Републике Српске, укључујући и НН 

припаднике 1. чете Центра Јахорина, почев од 13. јула 1995.године отпочели са 

ликвидацијама тих људи, пуцајући у њих кроз отворе хангара из аутоматског 

наоружања и убацујући ручне гранате, те на тај начин лишили живота 

неутврђени број особа,  

 окр. АА издао наређење да се изврши и учествовао у извршењу 

убиства, а окр. АГ, окр. АИ, окр. АЛ, окр. АН, окр. АП и окр. АТ, заједно са 

другим НН припадницима 1. и 2. вода 1. чете Центра Јахорина, поступајући по 
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том наређењу извршили убиство око стотину преживелих цивила, међу којима 

је било и рањених лица,   

тако што су их, најпре, окр. АА и окр. АГ позивали да изађу на бетонски 

плато испред хангара, обећавајући да им се ништа лоше неће десити, па пошто 

су ови то и учинили, приморали их под претњом смрћу да певају четничке 

песме,  

након чега је окр. АА наредио присутним припадницима 1.чете Центра 

Јахорина, међу којима окр. АГ, окр. АЕ, окр. АИ, окр. АЛ, окр. АН, окр. АП и 

окр. АТ да формирају стрељачки строј и заједно с њим стрељају ту групу 

цивила, што су они сви заједно и учинили, рафалним пуцањем из 

пушкомитраљеза и аутоматских пушака,  

а потом из непосредне близине окр. АА пуцајући појединачним хицима 

из пиштоља марке „ЦЗ“, окр. АГ из „шкорпиона“, те окр. АЕ и окр. АН из 

аутоматских пушака убили оне који су давали знаке живота,  

 

- затим, истог дана, 14-ог јула 1995.године, све до вечерњих часова, 

испред и око хангара ЗЗ Кравица, у више наврата окр. АА издавао наређења да 

се врше масовна убиства и учествовао у тим убиствима,  а присутни 

припадници 1.чете Центра Јахорина под његовом командом и по том наређењу, 

окр. АГ, окр. АЕ, окр. АИ, окр. АЛ, окр. АН и окр. АП, заједно са другим НН 

припадницима 1.чете Центра Јахорина, извршили масовно убиство цивила 

које су други НН припадници МУП-а РС и ВРС-а претходно лишили слободе и 

у аутобусима и камионима сукцесивно, у више наврата, довозили до хангара и 

предали њима у власт, пуцајући из ватреног наоружања и тако извршили 

убиство више стотина цивила, 

па је тако, услед описаних радњи окривљених и других припадника 

МУП-а Републике Српске, укључујући и НН припаднике 1.чете Центра 

Јахорина, лишено живота најмање хиљаду триста тринаест (1.313) цивила, чији 

је идентитет до сада утврђен и посмртни остаци ексхумирани на више 

локалитета у Босни и Херцеговини: Глогова, Равнице, Хангар Кравица, Зелени 

Јадар, Залазје, Пусмулићи, Бљечева и Будак, и то: 

 

(Напомена: у складу са  Правилником о анонимизацији података о 

личности у оптужницама Тужилаштва за ратне злочине анонимизовани подаци 

о жртвама од 1 до 1313) 

 

1.-1313. ...  

 

 

- чиме су извршили кривично дело Ратни злочин против цивилног 

становништва у саизвршилаштву из чл. 142  став 1  у вези са чл. 22 КЗ СРЈ.  

 

 

    

 

 

      

 
                                                 

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА 

 ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ                                

    Миољуб Виторовић                     
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