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Р е п у б л и к а   С р б и ј а  

ТУЖИЛАШТВО  

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

КТО.бр.3/14 

08.04.2014. године 

Б е о г р а д 

СС/ИИ 

 

 

 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

-Одељење за ратне злочине- 

 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

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

Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и 

надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 

 

Против: 

 

1. АА, ЈМБГ ..., од оца ... и мајке ..., рођене ..., рођен ... године у ..., са 

пребивалиштем у ..., Улица ..., држављанин ..., по занимању ...;  

 

 

Што је: 

 

 Кршећи правила међународног права садржана у члану 3 став 1. тачке 1 под а), 

IV Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12. августа 1949. 

године, у вези члана 4 став 2. тачка а), Допунског протокола уз наведену Конвенцију о 

заштити жртава немеђународних оружаних сукоба од 12. августа 1949. године 

(Протокол II), за време оружаног сукоба који се у времену од прве половине априла 

1992. године па најкасније до краја новембра 1995. године, одвијао на простору Босне и 

Херцеговине, између организованих оружаних снага Војске Републике Српске с једне 

стране, и Армије Босне и Херцеговине и Хрватског већа одбране, с друге стране, као 

припадник Војне Поште ... (...) ..., дана 02. септембра 1992. године, у месту Бок 

Јанковац, у близини градске депоније, подручје општине Градишка, лишио живота 

цивилно лице ББ, из Градишке, иако то лице није припадало ни једној оружаној 

формацији, нити је учествовало у непријатељствима, тако што је у касним 

послеподневним часовима око 18,00 часова, у непосредној близини моста на реци Сави, 

у Градишци, из аутобуса извео оштећеног ББ, а потом га одвео до оближњег 
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паркираног путничког возила марке „Алфа Ромео“, црвене боје, те са ББ сео на задње 

седиште возила, а потом их је ВВ из Градишке, који је управљао аутомобилом, заједно 

са ГГ, такође из Градишке, који је том приликом седео на месту сувозача, одвезао до 

Бок Јанковца, удаљеног око три до четири километра од града, да би доласком возила 

до наведеног места, оптужени изашао са оштећеним из возила, након чега се ВВ и ГГ 

возилом враћају у Градишку, а оптужени потом, свесно и вољно, на неутврђен начин, 

лишио живота оштећеног ББ, чије је тело, наредних дана, пронађено у близини десне 

обале реке Саве. 

 

- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ. 

 

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ЗА 

РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Снежана Станојковић 

 


