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ТУЖИЛАШТВО                

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

КТО бр.1/20 

21.02.2020. године 

Б е о г р а д 

ДК/ЈЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Одељење за ратне злочине 

 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

 На основу чл. 333 ст. 2. у вези чл. 331 ст. 1. и чл. 43 ст. 2 тач. 5 Законика о 

кривичном поступку (ЗКП) и чл. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа 

у поступку за ратне злочине, подижем  

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У  

 

Против:  

 

 AA, син ... и .... рођ. ....., рођен ........ године у ...., ЈМБГ ....., држављанин ............. 

......... завршио ...........,  

 

ШТО ЈЕ:  

 

Током маја и јуна месеца 1992.године у импровизованом логору на локалитету 

„Расадник“ у Горњем Рахићу, општина Брчко у БиХ, као припадник безбедносних 

структура муслиманских оружаних формација,  кршећи правила међународног права за 

време оружаног сукоба који је на том продучју постојао, а није имао карактер 

међународног сукоба, између хрватских и муслиманских оружаних формација са једне 

стране и српских оружаних формација са друге стране, противно чл.3 ст.1. тач.1а)  III 

Женевске конвенције о поступању са ратним заробљеницима и  IV Женевске конвенције о 

заштити грађанских лица за време рата (обе од 12.08.1949. године) ратификованих од 

стране Народне скупштине ФНРЈ 1950. године („Сл.лист ФНРЈ“ бр.24/50) и члана 4 ст.1. и 

ст.2. тач.а) те чл. 13. ст. 1. и ст. 2. Допунског протокола (Протокол II) уз Женевске 

конвенције од 12.08.1949. године о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба 

(„Сл. лист СФРЈ, Међународни уговори бр.16/78“), заједно са другим припадницима исте 

стране у оружаном сукобу, у односу на лица која не учествују непосредно у 

непријатељствима, подразумевајући ту и припаднике непријатељских оружаних снага који 

су лишени слободе, према којима се мора поступати у свакој прилици човечно без икакве 

неповољне дискриминације засноване на њиховој етничкој припадности, нечовечно 

поступао, примењивао мере застрашивања, противзаконито затварао, мучио те вршио 
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насиље и то над оштећенима (ошт.) ББ, ВВ, ГГ, ДД, њиховом здрављем, физичком и 

менталном благостању, као и над другим за сада НН лицима, на тај начин што је:  

 

1. дана 06.05.1992. године, након што му је доведено цивилно лице оштећени (ошт.) 

ББ, претходно лишено слободе у свом путничком возилу на контролном пункту у Горњем 

Рахићу, истог легитимисао и задржао његову личну карту, након чега је отпочео 

испитивање везано за његова сазнања о активностима српских снага у ратним догађањима 

у Брчком, као и његовом наводном учешћу у припремању истих, којом приликом му је од 

стране другог присутног припадника исте јединице у којој је био и окривљени (окр.) 

прећено да ће му бити пресуђено ножем ако се утврди да је крив, након чега га је окр. АА 

противзаконито затворио, тако што га је закључао и изашао из просторије, да би га 

сутрадан ујутру, дана 07.05.1992. године припадници исте јединице одвели у оближњи 

лимени објекат са бетонском подлогом, без прозора, природне светлости, свежег ваздуха, 

воде и нужника, који је раније служио за сушење воћа и поврћа (комора), где је био 

заточен до 14.07.1992. године, у ком периоду је у више наврата извођен на испитивање, 

физичко и психичко злостављање, као и на вађење из земље неексплодираних граната, при 

чему је у поменуту комору, неутврђеног дана, у наведеном временском периоду, дошао 

окр. АА са још једним припадником исте стране у оружаном сукобу, коме је показао ошт. 

ББ, након чега га је овај ударио ногом обувеном у ципелу, у пределу колена;  

 

2. дана 13.05.1992. године, приликом испитивања цивилног лица ошт. ВВ, 

претходно лишеног слободе у путничком возилу на контролном пункту у Горњем Рахићу, 

над поменутим оштећеним, заједно са више припадника исте стране у оружаном сукобу, 

вршио тортуру, која је трајала током читаве ноћи, све до јутра, тражећи податке о 

појединим војно ангажованим лицима у Брчком, о наоружању којим располажу српске 

оружане формације и положајима које држе, којом приликом је оштећени ударан рукама и 

ногама, дрвеном палицом и пендреком, по глави и телу, при чему му је ударце задавао и 

окр. АА, услед чега је ошт. више пута губио свест, након чега су га поливали водом, 

поново га тукли и принуђивали да пије мокраћу, да би га потом пребацили у поменуту 

комору, из које је у наредном периоду више пута извођен на испитивање, када је физички 

и психички злостављан и телесно повређиван, да би га неутврђеног дана током јуна 

месеца 1992. године, окр. АА заједно са још једним припадником своје јединице, извео 

напоље из коморе, где га је окр. АА, псујући му мајку уз претње да ће га убити и да неће 

жив изаћи, тукао, ударајући га по телу више пута рукама и ногама обувеним у ципеле, све 

док се ошт. од задобијених удараца није умокрио, након чега је враћен у комору;  

 

3. неутврђеног дана, током јуна месеца 1992. године, након довођења из поменуте 

коморе, у којој је био противзаконито затворен припадник српских оружаних формација 

ошт. ГГ, претходно дана 03.06.1992. године, лишен слободе у путничком возилу на 

контролном пункту у насељу „4. јули“ према Диздаруши, општина Брчко, присустовао 

његовом испитивању од стране више припадника своје стране у оружаном сукобу, када је 

над ошт., док је седео за столом са испруженим рукама, вршена тортура ради изнуђивања 

исказа везано за положаје српских оружаних формација у Брчком и врсте наоружања 

којима располажу, којом приликом му је био уперен пиштољ у главу, када је задобио 

бројне ударце дршком од метле, рукама и ногама обувеним у ципеле и чизме, по телу, 

глави и рукама, од чега је био сав крвав, док су му очи биле скоро потпуно затворене, нос 

разбијен, више зуба и ребара сломљено, при чему му је окр. АА који се за све то време 

ћутке шетао око стола, пришао и ударио му шамар уз речи „маму ти јебем Чето, што 

лажеш“, да би по завршетку испитивања ошт. био одведен у поменуту комору, у којој је 

био заточен 31 дан и из које је у наредном периоду у више наврата извођен ради чишћења 

ђубрета, вађења из земље неексплодираних граната и испитивања, током којих је поново 

психички и физички злостављан;  
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4. неутврђеног дана током јуна месеца 1992. године, из поменуте коморе, у којој је 

било противзаконито затворено цивилно лице, ошт. ДД, претходно, дана 27.05.1992. 

године, лишено слободе у свом путничком возилу на контролном пункту у селу 

Ратковићи, општина Челић, заједно са још једним припадником своје јединице извео 

напоље из коморе поменутог оштећеног, где га је физички злостављао, задајући му бројне 

ударце рукама и ногама обувеним у ципеле по телу, глави и ногама, све док оштећени од 

примљених удараца није клонуо, након чега су га потпуно изнемоглог увели у суседну 

просторију,  

 

- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из 

члана 142. ст.1. КЗ СРЈ описано под такама 1, 2 и 4 у стицају са кривичним делом ратни 

злочин против ратних заробљеника из члана 144. КЗ СРЈ, описано под тачком 3 

диспозитива оптужнице у саизвршилаштву у вези чл. 22 истог Закона.  

 

 

 

   

  ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА 

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Душан Кнежевић   

 

 

 

 

 

 


