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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Одељење за ратне злочине 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 На основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и 5. и члана 332. 

Законика о кривичном поступку, те члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и 

надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно члану 47. став 

1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, подижем 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 Против: 

 АА, ЈМБГ ....., бр. личне карте ....... издате дана ...... године од стране ПУ у 

..., од оца ... и мајке ..., рођене ...., са пребивалиштем у ..., улица ... бр....., рођеног ..... 

године у ......, Република ......, држављанина ......., по занимању ....., .., са завршеном 

....,  

 

ШТО ЈЕ: 

 

За време унутрашњег (немеђународног) оружаног сукоба на територији 

Републике Босне и Херцеговине, који се водио у периоду од априла 1992. до 
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децембра 1995. године, између Војске (ВРС) и МУП-а Републике Српске с једне и 

Армије и МУП-а БиХ с друге стране, кршећи правила међународног права, 

противно члану 3. став 1. тачка а. Женевске конвенције о заштити грађанских лица 

за време рата од 12. августа 1949. године и члана 4. став 1. и 2. тачка а. и г. 

Допунског протокола II уз Женевску конвенцију од 12. августа 1949. године о 

заштити жртава немеђународних оружаних сукоба, заједно са АБ зв. ".... ", 

правоснажно осуђеним и за ово исто кривично дело пред Кантоналним судом у 

Бихаћу у предмету број: ......на казну затвора у трајању од 13 година и АВ, 

осуђеним за исто кривично дело пред Кантоналним судом у Бихаћу у предмету 

број: ..... на казну затвора у трајању од 10 година, припадницима Војске Републике 

Српске извршио: 

 

а) нечовечно поступање и повређивање телесног интегритета, 

 

Тако што су дана 21.11.1992. године, око 23:00 часа, у насељу Рејзовићи, 

општина Кључ, осумњичени АА у цивилној одећи, АБ и АВ у војним униформама, 

наоружани аутоматским пушкама и пушком званом "пумпарица", пиштољем и 

ножем, разбијањем стаклене преграде на улазном степеништу, ушли у кућу ББ, 

који је том приликом био у кући заједно са својом супругом ВВ и њеном мајком 

ГГ, псујући их, физички злостављали ББ, тукући га рукама и ногама, убадали и 

секли ножем услед чега је ББ задобио повреде главе у виду посекотина, као и 

повреде леве подлактице и леве натколенице, тражећи да им дају новац, а када им 

је ББ дао 800 немачких марака које је имао код себе, незадовољни износом тражили 

још новца, па када им је ББ рекао да има још новца закопаног у башти поред куће, 

АА и АБ га извели из куће, док је АВ остао у кући заједно са ВВ и ГГ, након чега је 

ББ ископао и предао 5.500 немачких марака АБ, а када су АА и АБ отишли испод 

сијалице која се налазила на улазним вратима да преброје новац, ББ је искористио 

прилику и побегао из дворишта, а док је бежао за собом је чуо више хитаца 

испаљених из аутоматског оружја, док су АБ и АА остали у дворишту куће а АВ у 

кући са ВВ и ГГ, 

 

б.) учешће у убиствима, 
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Потом је један од саизвршилаца лишио живота ВВ, на начин да је из 

непосредне близине, из ватреног оружја, испалио један метак у пределу њене главе, 

наневши јој притом повреде у пределу лица и лобање од којих је преминула на 

лицу места, а затим лишио живота ГГ на начин да јој је употребом ножа нанео 

повреде на врату у виду пресецања гркљана, једњака и великих крвних судова, од 

којих је преминула на лицу места, 

 

- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из члана 142. став 1., у вези члана 22. КЗ СРЈ. 

 

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА  

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Миољуб Виторовић 

 


