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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Одељење за ратне злочине
Београд
Сходно одредби чл. 47 ст. 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у
кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђене
оптужнице Тужилаштва Босне и Херцеговине, и то оптужницу Т20 0 КТРЗ 0011473 15
од 30.12.2015. године против опт. АА и оптужницу Т20 0 КТРЗ 00015698 18 од
22.05.2019. године против опт. ББ, а по којима се води јединствени поступак пред
Судом Босне и Херцеговине по решењу бр. С1 К 020491 21 Кв од 22.02.2021. 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,
подижем
ОПТУЖНИЦУ
Против:
1. АА, званог ......, од оца ........ и мајке ........, рођен ........ године у ......., ЈМБГ
.............., са пребивалиштем у ............, по занимању ........., држављанин Републике
Србије, и
2. ББ, од оца ........ и мајке ........, рођен ............ године у ............., ЈМБГ ...............,
са пребивалиштем у .................., држављанин Републике Србије,
јер постоји оправдана сумња да су:
За време оружаног сукоба немеђународног карактера у Босни и Херцеговини,
између Војске Републике Српске с једне стране и Армије Босне и Херцеговине с друге
стране, кршећи правила међународног права IV Женевске конвенције о заштити
грађанских лица за време рата од 12. августа 1949. године и допунског Протокола уз
Женевске конвенције од 12.08.1949. године о заштити жртава немеђународних
оружаних сукоба (Протокол II), а посебно чл. 3 и 49. Конвенције и чл. 4 и 17
Протокола, на територији општине Босански Нови/Нови Град, у засеоцима села

Масловаре, Алићима и Екићима, оптужени АА наредио и вршио убиства цивилног
становништва и њихово расељавање, а оптужени ББ по заповести оптуженог АА вршио
убиства и расељавање цивилног становништва, на тај начин што су се 22.06.1992.
године знајући да се у засеоцима села Масловаре, Алићима и Екићима још увек налазе
Муслимани становници тих насеља, по претходном договору, након што су се
организовали и са преко 20 других лица скупили наоружани код фазанерије у
Масловарама, кренули у напад на то становништво да би већ на путу према засеоцима
са трактора скинули и убили АБ, по доласку у насеље почели са истеривањем цивила из
њихових кућа којом приликом су убили АВ и АГ, сво затечено становништво довели до
куће ........., одакле их воде у колони где су жене и деца ишли испред, а мушкарци иза,
до православног гробља, где су одвојене мушкарце ударали рукама, ногама и разним
предметима по свим деловима тела, док су то гледале и слушале њихове жене и деца,
па по наређењу АА жене и децу потрпали у тракторе и одвезли према насељу Урије, а
мушкарце одвели до месног муслиманског гробља, где им је АА наредио да копају
заједничку гробницу, а потом окривљеном ББ и присутнима ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ и
другим њему познатим наоружаним лицима и припадницима Територијалне одбране
наредио да пуцају у цивиле, што су ови заједно с њим и учинили, којом приликом су из
ватреног оружја убили око 24 цивила, међу којима: АД, АЂ, АЕ, АЖ, АЗ, АИ, АЈ, АК,
АЛ, АЉ, АМ, АН, АЊ, АО, АП, АР, АС, АТ, АЋ, АУ, АФ, АХ, АЦ, АЧ, а потом
њихова тела затрпали земљом, да би неутврђеног датума у другој половини 1996.
године ископали већину тада убијених, одвезли на ушће река Јапре и Сане и бацили,
тела која нису пронашли прекопавањем гробнице су октобра 1998. године пронађена,
ексхумирана и идентификована као АХ, АУ, АМ, АО, АК и АИ, у априлу 2001.године
на ушћу Јапре пронађени су делови људских костију, који су идентификовани као
припадајући АЉ и АД, тело које је пронађено низводно у насељу Јабланица је
ексхумирано и идентификовано као АЊ, док тела других бачених у реку до данас нису
пронађена,
- чиме су као саизвршиоци извршили кривично дело ратни злочин против
цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 у вези чл. 22 КЗ СРЈ.
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