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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.  тaч.5. у вези чл.331. ст.1. ЗКП и чл.3. и 

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

за ратне злочине, подижем 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

 

 

Против: 
 

 1. АА, окривљеног сарадника, ЈМБГ..., од оца ... и мајке ... рођ..., 

рођен ... године у ..., станује у ..., ул...., држављанин ..., писмен, са 

завршеном ..., по занимању ..., ..., од имовине ..., неосуђиван, други 

кривични поступак се не води,  

 

 2. АБ, ЈМБГ..., од оца ... и мајке ..., рођ...., рођен ... године у ..., 

Република ..., станује у ..., држављанин ..., са завршеном ..., ..., ..., од 

имовине ..., ..., други кривични поступак се не води, 
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 3. АВ, ЈМБГ..., од оца ... и мајке ... рођ...., рођен ... године у ..., ..., 

станује у месту ..., општина ..., држављанин ..., ..., ..., од имовине ..., ..., 

други кривични поступак се не води,  

 

 4. АГ, ЈМБГ..., од оца ... и мајке ... рођ...., рођен ... године у ..., ..., 

станује у ..., општина ..., ул...., држављанин ..., са завршеном ..., ..., ..., од 

имовине ..., неосуђиван, други кривични поступак се не води, 

 

 

 5. АД, ЈМБГ..., од оца ... и мајке ... рођ...., рођен ... године у ...,  

станује у ..., ул...., држављанин ..., ..., са завршеном ..., ..., живи ..., 

неосуђиван, други кривични поступак се не води, 

 

 

 

Ш Т О  С У: 

 

 

 

У време унутрашњег (немеђународног) оружаног сукоба, који се у 

току 1991.године одвијао на деловима територије Републике Хрватске, 

тада у саставу СФРЈ, између организованих оружаних формација 

Територијалне одбране (ТО) и милиције, састављених претежно од 

припадника српске националности и оружаних снага тадашње ЈНА са једне 

стране, и с друге, организованих оружаних формација Републике Хрватске 

- Збора народне гарде (ЗНГ) и полиције, као припадници ТО Сотин, 

милиције и ЈНА, у периоду од октобра па до краја децембра месеца 

1991.године, у насељу Сотин и околини, кршећи правила међународног 

права садржана у члану 3. став 1. тачка 1. а) IV Женевске конвенције о 

заштити грађанских лица за време рата од 12.08.1949.године, у вези са 

чл.13. ст.1. у вези са чл.4. ст.1. тач. а) Допунског протокола уз наведену 

Конвенцију о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба 

(Протокол II), 

 

вршили убиства 

 

појединих цивилних лица, припадника цивилног становништва 

несрпске националности који нису припадали ниједној оружаној 

формацији, нити су учествовали у војним операцијама, па су тако: 

 

 

 

 



 3 

1.Окривљени сарадник АА и окр. АБ 

 

 

Неутврђеног дана октобра месеца 1991.године, на локацији званој 

„Водице“ на обали Дунава у близини Сотина, заједно са сада покојним 

„М.М.“ званим „АЂ“ извршили убиство два цивилна лица, на начин што су 

у групи од око петнаестак припадника ТО и Станице милиције вршили 

претрес терена, којом приликом је окривљени сарадник АА у једној 

викендици затекао АЕ и АЖ, цивилна лица, те пошто их је извео напоље и 

повео према осталим присутним припадницима наведене оружане групе, у 

једном тренутку одгурнуо је ногом АЕ и потом у њега испалио рафал из 

своје аутоматске пушке, а готово истовремено у истог оштећеног пуцао је 

из своје аутоматске пушке и „М.М“ звани „АЂ“ сада покојни, повикавши 

одмах иза тога: „и њу, и њу!“, што се односило на АЖ, да би одмах затим, 

а након њених речи „немојте мене!“, у њу испалио кратак рафал из своје 

аутоматске пушке и окривљени АБ и тако их обоје на лицу места убили. 

 

 

2.Окривљени сарадник АА 

  

 

Неутврђеног дана новембра месеца 1991.године, у винограду поред 

Дунава, у близини Сотина убио АЗ, цивилно лице, и то тако што је, након 

што су он, командир Станице милиције АИ и АЈ, сада покојни извели 

оштећеног из просторија Станице милиције Сотин и одвели га на обалу 

Дунава да им покаже где се налази његов сакривени пиштољ, у повратку 

према Сотину, без икаквог стварног разлога и повода, пуцао из своје 

аутоматске пушке у оштећеног и на лицу места га убио. 

 

 

3.Окривљени сарадник АА, окривљени АБ, АВ, АГ и АД 

 

 

Дана 27.12.1991.године, у околини Сотина, и то окривљени сарадник 

АА и окр.АБ, АВ и АГ, извршили убиство тринаест (13) цивилних лица 

несрпске националности и то: АК, АЛ, АЉ, АМ, АН, АЊ, АО, АП, АР, 

АС, АТ, АФ и АХ, а окр.АД им у томе помогао, и то тако што су: 

 

- дана 26.12.1991.године у Сотину, и то окривљени сарадник АА, као 

командант локалне ТО, а окр.АГ као ..., новоформираног локалног органа 

власти, у присуству још неколико припадника наведеног органа, договорно 

донели одлуку да се са списка мештана несрпске националности који ће 

бити исељени и аутобусима пребачени на територију коју су контролисали 
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хрватски органи власти, а ради смештаја новопридошлих избеглица српске 

националности из Западне Славоније, издвоје и попишу тринаест 

наведених цивилних лица које истога дана треба привести у просторије 

локалне Станице милиције и сутрадан одвести на неку локацију и тамо их 

све убити и да такву одлуку у погледу привођења и одвођења ради убиства 

треба да реализује окривљени сарадник АА са појединим припадницима 

локалне ТО и милиције, што овај и чини, тако што прво одлази у Станицу 

милиције где присутним припадницима саопштава да истога дана приведу 

и задрже у Станици милиције ових тринаест цивилних мештана, који су 

одмах у наведеном смислу тако и поступили, с тим што је истога дана 

окр.АГ о наведеној одлуци обавестио и окр.АД, тада у чину ... и 

истовремено у својству ..., који се са таквом одлуком сагласио и притом им 

у њеној реализацији помогао, уместо да реализацију такве одлуке спречи, 

што је у смислу законских и других прописа био дужан, обзиром да се 

радило о намери извршења тешког кривичног дела против међународног 

хуманитарног права, а што је био у стварној могућности обзиром на војне 

ефективе којима је командовао, тако што за сутрадан 27.12.1991.године 

обезбеђује и подсредством АЦ, члана његове команде, даје на располагање 

војни камион са возачем окривљеном сараднику АА, који је исто јутро 

претходно појединачно упознао са наведеном одлуком окривљене АБ, 

припадника локалне милиције, АВ, припадника локалне ТО, „М.М.“ званог 

„АЂ“ сада покојног, затим двојицу идентификованих припадника 

милиције, против којих је истрага у прекиду и још неколико припадника 

милиције и ТО, неутврђеног идентитета, на шта су сви они добровољно 

пристали, након чега испред Станице милиције окривљени сарадник АА 

уводи све оштећене у товарни део војног камиона којим је управљао 

војник из састава присутних припадника ЈНА, неутврђеног идентитета, 

потом седа у кабину камиона са возачем и крећу регионалним путем ка 

Товарнику, док наведени окривљени и остали припадници ТО и Станице 

милиције неутврђеног идентитета крећу за њима са неколико путничких 

аутомобила, па након што су прошли поред контролног пункта, без 

контроле и задржавања, и по изласку из насеља скренули са пута ка 

Товарнику возећи се по пољском путу поред винограда „ВУПИК“-а у 

атару села Сотин, заустављају се на неколико стотина метара од наведеног 

регионалног пута у близини једног одводног канала, где оштећене изводе 

из камиона и постројавају у врсту, и сами се постројавајући на сличан 

начин на неколико метара удаљености од оштећених, те када је након 

краће препирке између оштећене АС и окривљеног АБ, овај у њу испалио 

рафал из аутоматске пушке, одмах затим, окривљени сарадник АА, 

окривљени АВ, као и „М.М.“ звани „АЂ“ сада покојни, и остали присутни 

ове оружане групе пуцају у оштећене из својих аутоматских пушака и тако 

их све заједнички убијају на лицу места,    
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- чиме су извршили и то: 

 

окривљени сарадник АА, радњама описаним у овој оптужници, под 

тачкама 1. 2. и 3., 

 

окр. АБ, радњама описаним под тачкама 1. и 3., 

 

окр. АВ и АГ, радњама описаним под тачком 3., 

 

кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из члана 

142. став 1. КЗЈ, у саизвршилаштву, у вези члана 22. КЗЈ, а 

 

окр.АД, радњама под тачком 3. кривично дело ратни злочин против 

цивилног становништва из чл.142. ст.1. КЗЈ, у помагању, у вези члана 

24. КЗЈ. 

 

 

 

 

 

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ЗА  

РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Веселин Мрдак 
  

 


