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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ТУЖИЛАШТВО  

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

КТО-4/2017   

26.12.2017. године 

Б е о г р а д 

МП/ЈЗ  

  

 

 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Одељење за ратне злочине 

 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

 

 Сходно одредби из члана 47 став 1 Закона о пружању међународне правне 

помоћи у кривичним стварима, уређујем према законима Републике Србије, потврђену 

оптужницу Тужилаштва/Тужитељства Босне и Херцеговине број Т20 0 КТРЗ0006572 13 

од 31.12.2013. године, тако што на основу члана 43 став 2 тачка 5, члана 331 став 1 и 2 и 

члана 332 Законика о кривичном поступку и члана 3 и 4 став 1 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 рођеног... године у..., општина ……, …, од оца АБ и мајке АВ рођене 

...сада са пребивалиштем у..., Улица..., …., лична карта број ....издате...... године од …., 

ЈМБГ...., завршио …..школу, …., ., . ..држављанин …. .,неосуђиван, за ово кривично 

дело није притваран;  

 

 2.АГ, рођеног.... године у …, …., од оца АД и мајке АЂ рођене...., сада са 

пребивалиштем у месту...., улица...., .., лична карта број .... издата ....... године од …, 

ЈМБГ ..... ., завршио …. школу, …. , ……., ……, држављанин ……. неосуђиван, за ово 

кривично дело није притваран; 

 

 

ШТО СУ:  
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 За време оружаног сукоба на територији Босне и Херцеговине, који се водио 

између оружаних формација на страни Српског, Бошњачког и Хрватског народа у 

периоду од 1992. до 1995. године, као припадници Војске Републике Српске, кршили 

правила међународног права из члана 3 став 1  тачка а) и члана 147 IV Женевске 

конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12.08.1949. године (која је 

ратификована Одлуком Народне скупштине ФНРЈ „Службени лист ФНРЈ“ број 24/50), 

на тај начин што су у првој половини августа 1992. године у поподневним часовима у 

Основној школи „Петар Кочић“ Општина Босанска Крупа, учинили и то:  

 

 Окривљени АГ, као припадник чете Војне полиције 11. Крупске лаке пешадијске 

бригаде, за време док је обављао дужност стражара у основаном војном затвору у 

просторијама Основне школе „Петар Кочић“ у Босанској Крупи, у којој су држани 

затворени цивили бошњачке националности са подручја општина Босанска Крупа, 

Сански Мост и Бихаћ, мада је био дужан као стражар да заштити затворене цивиле и 

онемогући улазак у затворске просторије непозваним лицима, то није учинио већ је 

омогућио да у просторије затвора уђе наоружан аутоматском пушком окривљени АА, 

припадник Војске Републике Српске, тако што је са кључем који му је био поверен као 

стражару, откључао улазна врата школе, при чему је окривљени АА прво у затвору 

тражио притвореног АЕ који је претходних дана лишио живота његову мајку АВ, па 

како је АЕ већ био одведен у притвор у Бања Луку, окривљени АГоткључава и отвара 

врата просторије у којој су држани затворени цивилни бошњачке националности, које 

су звали група „Јокс“, мада је био свестан да ће окривљени АА према овим цивилима 

извршити насиље укључујући и убиства, што је окривљени АА и учинио, тако што је 

одмах по отварању просторије пуцањем из аутоматске пушке у затворене цивиле 

лишио живота 10 лица, и то:АЗ,АИ,АЈ,АК,АЛ,АЉ,АМ, АН, АЊ и АО, на који начин 

је окривљени АГ свесно омогућио и помогао окривљеном АА да убије ове цивиле, да 

би затим окривљени АГ и окр. АА заједно отишли до друге просторије затвора у којој 

су такође држани затворени цивили бошњачке националности, па је поново окривљени 

АГ откључао и отворио врата ове просторије и гласно затражио да из исте изађе лице 

по имену АП па када је ово лице изашло окривљени АА га је одвео у фискултурну салу 

школе, питајући га најпре зашто је заустављао његовог стрица АР , а затим га пуцањем 

из аутоматске пушке лишио живота, на који начин је окривљени АГ окривљеном АА 

свесно омогућио и помогао у извршењу убиства и АП, да би на крају окривљени АГ, 

окривљеном АА омогућио да несметано изађе из затвора и просторија школе „Петар 

Кочић“, потом да тела убијених цивила у вечерњим часовима тога дана буду одвежена 

из просторија школе, чија тела су током 2006. године пронађена и ексхумирана из 

природне јаме зване „Звечарка“ на подручју Лушци Паланке, општина Сански Мост,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 - чиме су извршили кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ од чега окр. АГ у помагању у вези члана 

24 КЗ СРЈ.   

 

 

  

   ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА  

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

                                                                                                          Милан Петровић 
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