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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.5/13 
22.04.2013. 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. 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, званог „...“ и „...“, ЈМБГ ..., од оца ... и мајке ..., рођене ...., рођен ... у 

месту ..., Општина ..., ..., са пребивалиштем у ..., Улица ..., држављанин ..., ..., 

..., ..., ..., са завршеном ..., ..., ..., ..., ...;  

 

Што је: 

 

за време немеђународног оружаног сукоба на територији Републике Босне и 

Херцеговине (БиХ) који се водио између Армије Р БиХ и Војске Републике Српске, као 

припадник војске Републике Српске, противно одредбама члана  3. став 1. тачка а) IV 

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

године, у вези члана 4. став 1. и 2 тачка а) Допунског Протокола уз Женевске 

конвенције о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба (Протокол II), дана 26. 

јуна 1992. године, у послеподневним часовима, наоружан аутоматском пушком у војној 

униформи, заједно са ББ, кршећи правила међународног права за време оружаног 

сукоба у Р БиХ извршио убиство једног цивилног цивила муслиманске националности, 

на тај начин што је дошао испред куће власништво оштећеног ВВ у ..., Општина ..., па 

након што је пронашао оштећеног код куће, наредио му да крене испред њега, држећи 

аутоматску пушку уперену у његова леђа, па када су дошли до куће ГГ, у истом насељу, 

оштећеном наредио да крене кроз двориште ове куће, а када су се нашли у башти, у 

намери да га лиши живота, испалио у његову главу и тело краћи рафал, наневши му том 
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приликом вишеструки прелом костију свода и базе лобање, као и личних костију и 

горње вилице са више ситних коштаних одломака и вишеструки прелом десне 

лопатичне кости са више ситних коштаних одломака, од којих повреда је оштећени ВВ 

преминуо, 

 

- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ. 
 

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ЗА 

РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Снежана Станојковић 

 


