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Б Е О Г Р А Д 

 

 

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

у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену 

оптужницу  Окружног јавног тужилаштва у Требињу, број Т16 0 КТРЗ 0006574 16 од 

26.02.2019. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5. и члана 331. Законика о 

кривичном поступку, као и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности 

државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 
 

Против:  

 

 АА, ЈМБГ ..., званог „...“ и „...“, од оца ... и мајке ..., девојачко породично име ..., 

рођен у ..., ..., са пребивалиштем у ..., улица ..., рођен ..., држављанин ... и држављанин 

..., по занимању ..., разведен, ..., писмен, завршио средњу школу, средњег имовног 

стања, по сопственој изјави осуђиван због кривичног дела крађа, по сопственој изајви 

казну издржао, неосуђиван према извештају из КЕ, против њега се не води кривични 

поступак за које друго кривично дело, брани се са слободе, 

 

 

 Јер постоји оправдана сумња да је: 
 
 

 Кршећи правила међународног права садржаног у члану 3. став 1. тачка а) IV 

Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12.08.1949. године, те 

одредбама члана 13. у вези члана 4. став 1. и 2. тачка а) Допунског протокола уз 

Женевске конвенције о заштити жртава немеђународних оружаних сукова од 

08.06.1977. године (Протокол II), за време оружаног сукоба који се одвијао од прве 

половине априла 1992. године, па најкасније до краја новембра 1995. године, на 

простору Босне и Херцеговине, између организованих оружаних снага Војске 

Републике Српске, с једне стране, и Армије БиХ и Хрватског вијећа одбране, с друге 



стране, дана 18. августа 1992. године у ноћним сатима, између 22,00 и 24,00, дошао 

наоружан војничком пушком и намазан црном кремом по лицу до стана у ..., у месту ..., 

општина ..., у којем стану су живели брачни пар ошт. ББ и ошт. ВВ, те ушао у стан где 

је исте и затекао, а потом свесно и вољно из пушке испалио два метка у тела ошт. ББ и 

ошт. ВВ, што је за последицу имало смрт два цивилна лица, чији посмртни остаци до 

данас нису пронађени, те је тако за време немеђународног оружаног сукоба, кршећи 

правила међународног права, окр. АА лишио живота два цивилна лица, 
 

 - чиме је извршио кривично дело Ратни злочин против цивилног 

становништва из члана 142. став 1. КЗСРЈ 

 
  

 
 

 

  ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА 

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Огњен Ђукић   
 


