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Одељење за ратне злочине  

 

 

Б е о г р а д  

 

 

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

постуку, те чланова 3 и 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у 

поступку за ратне злочпине, зог постојања оправдане сумње подижем  

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У  

против:  

 

 AA, из ..., рођеног ..., од оца ... и мајке ..., девојачко презиме мајке ..., ..., са 

завршеном ..., ..., брани се са слободе,  

 

ШТО ЈЕ:  

 

 Дана 27. фебруара 1992. године, у Прихватном центру у КПЗ Сремска 

Митровица, где су били смештени припадници резервног састава Збора народне гарде 

РХ (ЗНГ) који су за време унутрашњег оружаног сукоба на територији Републике 

Хрватске, тада у саставу СФРЈ, између ЈНА, Територијалне одбране (ТО) у саставу ЈНА 

и милиције тадашње САО Крајине са једне стране, и резервног састава Збора народне 

гарде (ЗНГ) и хрватске војске (ХВ) са друге стране заробљени 18. новембра 1991. 

године у Вуковару,  

 

 - као припадник оружаних снага – ТО у саставу ЈНА, до ослобађања Вуковара 

19.11.1991. године, а затим милиције САО Крајине те милиције новоформиране 

Републике Српске Крајине (РСК), кршећи правила међународног права противно 

одредбама чл3. ст.1. тач.а, чл.13. и чл. 17. ст.4. III Женевске конвенције о поступању са 

ратним заробљеницима од 18. августа 1949. године, ратификован од стране Народне 

скупштине ФНРЈ 1950. године („Сл.лист ФНРЈ“ бр.24/50 и противно одредбама чл.2. 

ст.2. и чл.5. ст.1. у вези чл. 4. ст.2. тач.а Допунског протокола уз Женевске конвенције 



од 12. августа 1949. године о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба 

(Протокол II) од 08. јуна 1977. године („Сл.лист СФРЈ-међународни уговори“ бр.16/78),  

 

 Заједно са АБ, против кога се води поступак пред надлежним судом у Републици 

Хрватској и више НН припадника ЈНА и милиције РСК, који су носили маскирне 

униформе,  

 током испитивања мучио ратне заробљенике тражећи да признају оптужбе које 

су им стављене на терет и пруже податке од војног значаја (тортура) и истовремено им 

наносио повреде телесног интегритета,  

 

 па је тако:  

 

 оштећеног АВ, ударио металним предметом у пределу кичме, те шамарао тако 

снажно да је од тих удараца оштећени падао на тло, након чега је наставио да га удара 

шакама стиснутим у песнице по леђима и глави, док је лежао на поду приморавао га да 

устане бројећи „као у боксу“, па како оштећени услед задобијених удараца то није 

могао учинити, ударао га ногама, па је услед таквог злостављања оштећени задобио 

повреде у виду нагњечина тела и нагњечине слабинско-крсног дела кичме,  

 

 оштећеног АГ, након што га је упитао где се налази његова сестра Нада и да ли 

је тачно да ју је он заклао, удариои шаком стиснутом у песницу у главу, од ког ударца 

је оштећени пао на тло, након чега је наставио ногама ударати по свим деловима тела, 

најпре сам а потом заједно са још 3 НН лица у маскирним униформама,  

 

- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против ратних 

заробљеника из чл. 144. КЗ СРЈ.  
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