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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

-Одељење за ратне злочине- 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 333. став 1. ЗКП-а,  

члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку 

за ратне злочине, подижем 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У  

 

 Против: 

 

АА, звани „…“, ЈМБГ ..., од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођен ... године, у ..., са 

пребивалиштем у ..., држављанин ..., по занимању ..., ..., 

 

 Што је: 

 

 Кршећи правила међународног права садржана у IV Женевској конвенцији о 

заштити грађанских лица за време рата од 12.08.1949. године, Допунског Протокола о 

заштити жртава немеђународних оружаних сукоба Протокол II уз наведену 

Конвенцију, за време оружаног сукоба у БиХ, између Армије Републике Босне и 

Херцеговине и Војске Републике Српске, у првој половини децембра месеца 1992. 

године, поступао противно члану 3. IV Женевске конвенције  став 1. тачка а) у вези са 

чланом 4. став 1. и 2. тачка а) Протокола II уз наведену Конвенцију, на подручју места 

Томашица и Сасина, Општина Сански Мост, заједно са другим лицем, извршио убиство 

шест цивила, и покушао лишити живота једно лице, све хрватске националности, на 

начин што је дана 05.12.1992. године, у поподневним часовима, у месту Томашица, 

Општина Сански Мост, по претходном договору да ..., дошао заједно са припадницима 

Војске Републике Српске ББ, ВВ, ГГ и ДД, знајући да у том селу живи хрватско 

становништво, па када су дошли пред кућу ЂЂ, која се налазила поред пута, ушао 

наоружан аутоматском пушком у двориште куће скупа са ББ (...) који је био наоружан 

полуаутоматском пушком, у којем дворишту се налазило више лица, па када је ББ 

питао присутне како се зову и када се један од њих представио ЕЕ, рођен ... године, у 
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намери да га лише живота, ББ је из своје полуаутоматске пушке испалио више 

пројектила у правцу ЕЕ, наневши му притом две прострелне ране на десној страни 

врата и десној страни грудног коша, од којих повреда је ЕЕ преминуо на лицу места, 

док је окривљени АА за то време стајао уз ББ, држећи аутоматску пушку у рукама 

уперену у правцу ЕЕ и других лица, која су се ту налазила, да би одмах потом ББ у 

намери да лише живота ЖЖ, рођену ... године, власницу куће, у исту испалио више 

пројектила, којом приликом је ЖЖ задобила повреде испод десног пазуха и грудног 

коша, од којих повреда је преминула на лицу места, за које време је окривљени АА 

стајао уз ББ, држећи своју аутоматску пушку уперену у правцу ЖЖ и других лица, која 

су се ту налазила, па када су се остала лица разбежала, видевши да уз кућу стоји ЗЗ, 

рођена ... године, у намери да је лиши живота, ББ је из полуаутоматске пушке испалио 

један пројектил у правцу ње, погодио је у пределу главе наневши јој притом устрелну 

разорну рану главе, од којих повреда је ЗЗ преминула на лицу места, док је окривљени 

АА за то време стајао уз ББ, држећи своју аутоматску пушку уперену у правцу ЗЗ, 

након тога у истом месту Томашица, у близини дворишта у којем су претходно лишили 

живота три лица окривљени АА и ББ, крећући се у правцу села Сасина, Општина 

Сански Мост, за које село су такође знали да је искључиво насељено са хрватским 

становништвом, видели су да им у сусрет наилази коњска запрега, натоварена са 

дрвима, на којима су седела два лица и једно малолетно дете, зауставили су запрегу и 

питали лица како се зову, па када се један од њих представио као ИИ, у намери да их 

лише живота, окривљени АА из аутоматске пушке и ББ из полуаутоматске пушке 

испалили су више пројектила у правцу наведених лица, те том приликом лишили 

живота ИИ, рођеног ... године, где су му нанели повреде изражене у виду прострелне 

ране главе и грудног коша, од којих повреда је ИИ преминуо на лицу места, док је ЈЈ 

задобио тешке и по живот опасне повреде, изражене у виду устрелне ране у пределу 

лица и оба рамена, са вишеструким преломима горње и доње вилице, језика и прелома 

десне и леве надлактице у горњем делу, док је малолетно дете спас пронашло бежећи у 

правцу шуме, затим дошли у село Сасина, Општина Сански Мост, ушли у кућу 

власништво КК, па када су у кући затекли власника куће и његову супругу ЛЛ, у 

намери да их лише живота, у исте из пушака испалили више пројектила, којом 

приликом је КК, рођен ... године задобио повреде изражене у виду прострелне ране 

главе и грудног коша, од којих повреда је преминуо на лицу места, док је ЛЛ задобила 

устрелну разорну рану главе, од које повреде је преминула на лицу места. 

 

- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног 

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