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Сходно одредби члана 47 став 1 Закона о пружању међународне правне помоћи
у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену
оптужницу Тужилаштва БиХ КТ-РЗ-65/08 од 02.12.2008. године, тако што на основу
члана 43 став 2 тачка 5, члана 331 став 1 и члана 332 ЗКП и члана 3 и 4 став 1 Закона о
организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине подижемо,
ОПТУЖНИЦУ
Против:
АА, од оца ... и мајке ..., рођ...., рођен .... године у месту ...., општина ..., ЈМБГ ....,
по националности Србин, држављанин БиХ и Републике Србије,
ББ, од оца .... и мајке ...., рођ...., рођен ..... године у ....., општина ...., ЈМБГ ....., по
националности Србин, држављанин Републике Србије, ,

Што су:
За време ратног стања у Босни и Херцеговини и оружаног сукоба на подручју општине
Јајце између војске Републике Српске с једне стране и Армије БиХ и ХВО с друге
стране, као припадници војске Републике Српске и резервног састава милиције, кршећи
одредбе члана 3 и 147 Женевске конвенције о заштити цивилних особа за време рата од
12.08.1949. године, те поступајући супротно члану 75 став 2 Допунског протокола I уз
Женевске конвенције из 1949. године о заштити жртава међународних оружаних
сукоба, која забрањује насиље над животом, здрављем и физичким или менталним
благостањем људи, тако што су:

Дана 10.09.1992. године, после сахране погинулог војника војске Републике
Српске, Савић Раде, као организована група наоружаних људи, коју су сачињавали АА,
ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, ББ, ЖЖ, ЗЗ и ИИ, а коју је организовао ББ, након заједничког
договореног плана да сакупе цивилно бошњачко становништво, које се налазило у
месту Љољићи и Черказовићи, општина Јајце, којима је била ограничена слобода
кретања, јер су се морали свакодневно јављати на прозивку, у намери да их одведу и
убију на месту званом „Тисовац“, па су отишли у ова места, наоружани аутоматским и
полуаутоматским пушкама, уз претњу њихове употребе, незаконито лишили слободе и
насилно из кућа извели цивилно становништво бошњачке националности, жене,
мушкарце и децу и сакупили их на месту званом „Осоје“, а након тога их све заједно
повели према месту званом „Драгановац“, држећи пушке у рукама, претећи да ће убити
онога ко покуша побећии док су их водили уз пут их вређали и физички злостављали,
тако што су им упућивали разне псовке и ударали их рукама, ногама и пушкама, па
када су дошли до места званог „Драгановац“, ту су их зауставили, где им је ДД,
наредио да све вредне ствари које су имали код себе, златни накит, сатове и новац,
ставе у његову јакну, коју је претходно скинуо, па када су они то учинили, те ствари је
узео и однео, а затим их одвели до места званог „Тисовац“, где су им наредили да се
поређају један поред другог, уз ивицу провалије, па када су они то учинили, отпочели
су са рафалном паљбом из пушака окренутим према њима, у намери да их убију, па су
тако том приликом усмртили АБ, АВ, АГ, АД, АЂ, АЕ, АЖ, АЗ, АИ, АЈ, АК, АЛ, АЉ,
АМ, АН, АЊ, АО АП, АР, АС, АТ, АЋ, АУ, док су преживели стрељање АФ, АХ, АЦ,
АЧ, који су задобили телесне повреде, а АЏ је остао неповређен,
Дакле, кршећи првила међународног права за време рата и оружаног сукоба,
учинили убијања и намерно наношење особама снажног, телесног, душевног бола,
повреде телесног интегритета и пљачку имовине,
-чиме су као саизвршиоци учинили кривично дело ратни злочин против
цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ у вези члана 22 КЗ СРЈ.
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