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Република Србија  

ТУЖИЛАШТВО  

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

КТO бр. 3/20 

17.09.2020. године 

Б е о г р а д 

МВ/НВ 

 

 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Одељење за ратне злочине 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

            Сходно одредби чл. 47. ст.1. Закона о пружању међународне правне помоћи у 

кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену 

оптужницу Тужилаштва-Тужитељства БиХ број Т20 0 КТРЗ 0003448 12 од 25.01.2017. 

године, тако што на основу чл. 43. ст.2. тач. 5, чл. 331 ст.1. и 2. и чл. 332. ЗКП и чл. 3. и 

4. ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне 

злочине, подижемо  

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

Против:  

 

 

 AA, зване ……, од оца ……….. и мајке …….., рођене …….. године у ……., 

ЈМБГ ............, са пребивалиштем у .........., улица .................., држављанка Републике 

Србије и Босне и Херцеговине,  

 

 

јер постоји оправдана сумња да је: 

 

 

 За време рата и немеђународног оружаног сукоба у Босни и Херцеговини, 

између Војске Републике Српске и Армије Републике Босне и Херцеговине, на 

територији општине Власеница, прикључила се и била активна на страни Војске  

Републике Српске, поступајући супротно правилима међународног права, кршећи 

одредбе члана 3. став 1. тачка а) IV Женевске конвенције о заштити грађанских особа  

за време рата од 12.08.1949. године, и чл. 4. став 1. и став 2. тачка а) Допунског 

протокола II уз Женевске конвенције од 12.08.1949. године о заштити жртава  

немеђународних оружаних сукоба,  лишила живота 37 цивила-мушкараца муслиманске 

националности,  
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тако што је: 

 

почетком јуна месеца 1992. године, на територији општине Власеница, на 

локалитету између Металишта и Залуковља зв. ''Мрачни дол (Мрачница)'' који се 

налази у непосредној близини логора Сушица, општина Власеница, свесно и са 

намером, заједно са сада покојним ББ и другим НН припадницима ВРС, учествовала у 

лишавању живота 37 цивила муслиманске националности који су претходно, на то 

место, довезени аутобусом из затвора који се налазио иза зграде суда у Власеници, и то 

на начин да је један војник из аутобуса изводио заробљенике и доводио их пред 

осумњичену која је од аутобуса била удаљена неколико метара, и која их је, заједно са 

сада покојним војником ВРС ББ, хицима из ватреног оружја лишавала живота и то:  

АБ, АВ, АГ, АД, АЂ, АЕ, АЖ, АЗ, АИ, АЈ, АК, АЛ, АЉ, АМ, АН, АЊ, АО, АП, АР, 

АС, АТ, АЋ, АУ, АФ, АХ, АЦ, АЧ, АЏ, АШ, БА, БВ, БГ, БД, БЂ, БЕ, БЖ и два за сада 

неидентификована мушкарца а њихова мртва тела су пронађена и ексхумирана дана 

30.09.2000. године на истом месту где су и лишени живота.        

 

дакле, за време рата у БиХ и немеђународног оружаног сукоба између Армије 

Републике Босне и Херцеговине и Војске Републике Српске, кршећи правила 

међународног права заједно са пок. ББ и другим НН припадницима Војске Републике 

Српске хицима из ватреног оружја лишила живота 37 мушкараца муслиманске 

националности. 

 

 - чиме је извршила кривично дело ратни злочин против цивилног 

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

 

 

  ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ЗА 

РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Миољуб Виторовић 
 


