Република Србија
ТУЖИЛАШТВО
ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
КТO бр. 3/22
03.03.2022. године
Београд
ДК/ИП
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
- Одељење за ратне злочине БЕОГРАД

На основу члана 333 став 1 у вези члана 331 став 1 и члана 43 став 2 тачка 5
Законика о кривичном поступку (ЗКП) и члана 4 Закона о организацији и надлежности
државних органа у поступку за ратне злочине, подижем
ОПТУЖНИЦУ
Против:
АА, од оца ....... и мајке ......., рођене ......., ЈМБГ ..........., рођен .......... године, у
........, са последњим познатим пребивалиштем у ........, улица ........., држављанин
Републике Србије,
ШТО ЈЕ:
У временском периоду од 14.09. до 01.10.1991. године у Загребу, у тадашњој
Републици Хрватској (РХ) у саставу бивше Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије (СФРЈ), као припадник хрватских оружаних формација - тзв. «Збора
народне гарде» (ЗНГ), заједно са више НН припадника исте јединице, кршећи правила
међународног права за време оружаног сукоба који је тада постојао у Републици
Хрватској, а који није имао карактер међународног сукоба, између снага Југословенске
Народне Армије (ЈНА) са једне стране и хрватских оружаних формација у коју су
спадале јединице тзв. «ЗНГ» и Министарства унутрашњих послова (МУП) РХ са друге
стране, противно чл.3. ст.1. тачка а) и ц) и чл. 4А. ст.1. III Женевске конвенције о
поступању са ратним заробљеницима из 1949. године („Службени лист ФНРЈ“
бр.24/50), те чл.4 ст.1. и ст.2. тачке а), е) и х) Допунског протокола (Протокол II) уз
Женевске конвенције од 12.08.1949. године о заштити жртава немеђународних
оружаних сукоба („Службени лист СФРЈ, Међународни уговори бр.16/78“), према
1

ратним заробљеницима – војницима на редовном одслужењу војног рока у ЈНА, који су
претходно положили оружје и предали се, у насељу Ракитје у објекту ЗНГ и МУП РХ,
где су потом спроведени, вршио застрашивање, мучење, телесно повређивање, те
поступао на нарочито увредљив и понижавајући начин, а у односу на једног војника
ЈНА извршио убиство,
на тај начин што је:
у више наврата, у различитим временским интервалима, у просторијама у којима
су боравили, обедовали и у подрумским просторијама, оштећене (ошт.) АБ, АВ, АГ,
АД, АЂ, АЕ, АЖ, АЗ, АИ, АЈ, АК, АЛ, АЉ и АМ тукао кундаком оружја, рукама и
ногама по глави и телу, те гуменом палицом по леђима и табанима; везивао их
лисицама и приморавао да легну на тло, а затим их газио чизмама и скакао по њима;
претио им ножем да ће им извадити очи и да ће их заклати; репетирао оружје на њих,
стављао им цев оружја у уста и на слепоочницу претећи им убиством, гасио им
цигарете по телу и мокрио по њима, а што је све за последицу имало повреде телесног
интегритета, тешке физичке и психичке трауме, патње и понижење поменутих
оштећених, да би дана 30.09.1991. године, приликом батинања војника АБ, из пиштоља
му у главу испалио један хитац наневши му прострелну рану главе, којој је подлегао на
лицу места,
- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против ратних заробљеника
из чл.144. КЗ СРЈ.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА
ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Душан Кнежевић
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