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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 Тужилаштва/Тужитељства Брчко Дистрикта БиХ број Т18 0 КТРЗ 000 3079 

/05 од 24. априла 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, те члана 3. и 4. Закона о 

организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем 

 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У  

 

 

Против:  

 

 AA, , рођен ..., од оца ... и мајке ... , рођ...., сада са местом пребивалишта у ..., 

поседује личну карту бр.... издату од ... са ЈМБГ ..., писмен – завршио ..., по занимању 

..., ..., држављанин ..., неосуђиван,  

 

 

Што је: 

 

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

између оружаних формација на страни Српског, Бошњачког и Хрватског народа у 

периоду од 1992. године до 1995. године као припадник Прве посавске пешадијске 

бригаде Војске Републике Српске ВП 7410 Брчко, као војне јединице на страни српског 

народа, кршио правила међународног права из члана 3. став 1. тачка а) IV Женевске 

конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12. августа 1949. године (која је 

ратификована Одлуком Народне Скупштине ФНРЈ, „Сл.лист ФНРЈ“ бр.24/50) и 

правила из члана 4. став 2. тачка а) Допунског Протокола II уз Женевске конвенције о 

заштити жртава немеђународних оружаних сукоба од 12. августа 1949. године, на тај 
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начин што је 10. маја 1992. године у формираном логору „Лука“ у Брчком, затворено 

цивилно лице оштећеног AБ телесно повредио и психички мучио, тако што је 

оштећеног извео из просторије где је био затворен и одвео у једну канцеларију објекта 

логора „Лука“, где му је прво наредио да на папиру напише своје име и датум кад хоће 

да га убију, да би потом стиснутом шаком десне руке на којој је имао метални боксер, 

оштећеног ударао по лицу и глави, а за које време туче је у левој руци држао нож те 

тако оштећеног телесно повредио и психички мучио стварањем код њега страх за 

живот и телесни интегритет високог интензитета,  

 

 - чиме је учинио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из 

члана 142. став 1. Кривичног закона СРЈ. 
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