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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

-Одељење за ратне злочине- 

 

                                                  Б Е О Г Р А Д 

 

 На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5.   Законика о 

кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о 

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

 

 

ОПТУЖНИЦУ 

Против: 

              

 

 AA, од оца ... и мајке ......, рођене ............., ЈМБГ ............, рођеног ........... године у 

селу ............, општина ............, ........., са пребивалиштем у ............, Улица ................, 

држављанина Р. Србије, по занимању пензионера, ожењеног, оца двоје пунолетне деце, 

..........., са завршеном ............., неосуђиваног .... , брани се са слободе;  

 

због постојања оправдане  сумње да је: 

 

За време немеђународног оружаног сукоба, који се водио на територији Босне и 

Херцеговине у периоду од 1992. године до 1995. године, између оружаних снага 

муслиманског-бошњачког, српског и хрватског народа, у то време најпре у чину 

пуковника, а касније у чину генерал-мајора, као комадант Дринског корпуса који се 

налазио у саставу Војске Републике Српске, кршио правила међународног права за 

време оружаног сукоба и то одредбе прописане чланом 147. Женевске конвенције о 

заштити грађанских лица за време рата, од 12. августа 1949. године (IV Женевска 

конвенција) и чланом 17. тачка 1. и 2. Допунског протокола уз Женевске конвенције од 

12. августав 1949. године о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба 

(Протокол II). 

 Наредио присилно пресељавање цивилног ставништва муслимаско-бошњачке 

националности са појединих простора који припадају зони одговорности Дринског 

корпуса и својим наредбама и радњама учествовао у присилном пресељавању цивилног 

ставништва муслимаско-бошњачке националности из заштићене зоне Сребреница и то 

тако што је:   
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 Дана 24.11.1992. године донео је одлуку за даља дејства стр.пов.бр. 2-126, коју 

је упутио команди Зворничке лаке пешадијске бригаде која садржи задатке за већи број 

јединица Дринског корпуса, а у којој се, између осталог, наводи: „Главним снагама и 

средствима уз примјену активних дејстава наносити непријатељу што веће губитке, 

изнуравати га, разбити га или присилити на предају, а муслиманско становништво 

присилити да напусти простор Церска, Жепа, Сребреница и Горажде“.  

Дана 20.03.1995. године издао је Заповест за одбрану и Активна борбена дејства 

оп.бр. 7, стр. пов. бр. 03/277-2 и то команди 1.звпбр, 1.бпбр, 1. влпбр, 2.рмтбр, 1.плпбр, 

5. плпбр, 1. брлпбр, 1., млпбр, СПБ „Скелани“, 5.МАП, којом је, између осталог, 

наредио: “Свакодневним планским и осмишљеним борбеним активностима створити 

услове тоталне несигурности, неподношљивости и бесперспективности даљњег 

опстанка и живота мештана у Сребреници и Жепи“.  

Дана 12.07.1995. године издао је наређења ради реализације евакуације цивилног 

становништва и то стр.пов. бр. 22/226 којом је  команди 1.зпбр, 1бпбр, 2. рмтбр, 

1.брлпбр, 1. и 5. плпбр, 1.млпбр, наредио да  обезбеде аутобусе за евакуацију из енклаве 

Сребреница и пов. бр. 22/227, којим је команди 1.зпбр и 1. брлпбр наредио да, у складу 

са наређењем о обезбеђењу превоза средстава за евакуацију из енклаве Сребреница, 

обезбеде регулисање контроле саобраћаја, те је актом  пов.бр. 21/6/686 од 12.07.1995. 

године молио ГШ ВРС да додатно одобри коришћење укупно 12.000 литара погонског 

горива за потребе 50 аутобуса који ће бити ангажовани дана 12.07.1995 године и даље 

за евакуацију енклаве Сребреница. 

Дана 13.07.1995. године издао је акт-упозорење Стр.пов.бр. 03/156-11 и то 

командама ИКМ ДК, 1.влпбр и 2.рмтбр, којим је поред конкретних нарђења навео и 

следеће обавештење: “Постављен је ултиматум муслиманима у Жепу, да се састанак 

мора одржати најкасније до 11,00 сати 13.07.1995. године, уколико не дођу на састанак 

или не прихвате наш позив на исељење, наставиће се са извођењем б/д“.  

Заштићена зона Сребреница налазила се у зони одговорности Дринског корпуса, 

а са овог подручја је 12.07.1995. године и 13.07.1995. године присилно пресељено  више 

хиљада бошњака, углавном жена, деце и старих.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 - чиме је учинио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.  

 

 

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ЗА  

РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Миољуб Виторовић 

 

 

 


