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 На основу члана 46.ст.2.тач.3. у вези члана 265. став 1. и 266. Законика о 

кривичном поступку, подижем 

 
О П Т У Ж Н И Ц У 

п р о т и в: 

 

 АА, звани ..., из ... улица ..., од оца ББ и мајке ВВ, рођен ... године у ..., 

држављанин ..., по занимању ...,  

 

ШТО JE: 

 

 у времену од поподневних часова дана 20.11. до раних јутарњих часова дана 

21.11.1991. године, на пољопривредном добру Овчара, у Вуковару, у тадашњој 

Републици Хрватској, у саставу бивше СФРЈ, као припадниk добровољачког одреда 

«Лева суподерица», заједно са припадницима ТО Вуковара, који су били у саставу 

тадашње Југословенске народне армије, кршио правила међународног права за 

време оружаног сукоба који је у том региону постојао, а који није имао карактер 

међународног сукоба, противно члану 3. став 1. тачка а) и ц) и члану 4. став 1, 2. и 

4, Треће женевске конвенције о поступању са ратним заробљеницима из 1949. 

године, ратификоване од стране Народне скупшине ФНРЈ 1950. године, и члана 4. 

став 1. и став 2. тачка а) и е) Допунског протокола уз Женевске конвенције из 1949. 

године о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба, од 8. јуна 1977. године 

(«Сл. лист СФРЈ» број 16/78 – Међународни уговори), поступајући по претходним 

наредбама опт. ГГ, и опт. ДД, у заједници са припадницима своје јединице: ЂЂ, 

ЕЕ, ЖЖ, и припадницима ТО Вуковар: ЗЗ, ИИ, ЈЈ, КК, ЛЛ, ЉЉ/тада ... /, ММ,   

против којих се води кривични поступак пред тим судом по две оптужнице 

Тужилаштва за ратне злочине КТРЗ број 3/03, и  КТРЗ/04, формирајући са њима 

стрељачки вод, према ратним заробљеницима  у које су спадали припадници 
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хрватских оружаних снага, милиција, добровољачких јединица, организованих 

покрета отпора и лицима која прате те оружане снаге иако непосредно не улазе у 

њихов састав, који су положили оружје припадницима ЈНА и који су претходно 

пописани и тракторима одвежени на Грабово, на око један километар од Овчаре, а 

потом извођен у групама по 7-8 лица и постројени испред ископане рупе,  вршио 

убиства, тако што је из ватреног оружја пуцао у њих и тако их стрељањем лишили 

живота, 

 

те су на овај начин лишили живота 200./двестотине/  лица,  од којих је 

идентификовано 192./стодеведесетдва/ лица и то: 

 

1. 

… 

192. 

 

Подаци о оштећенима су анонимизовани у складу са Правилником о 

анонимизацији података о личности у оптужницама Тужилаштва за ратне 

злочине, А бр.82/19, од 20.03.2019. године 

 

 

чиме je ивршио кривично дело Ратни злочин против ратних заробљеника 

из члана 144. КЗ СФРЈ, у вези члана 22 КЗ СФРЈ 
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