Република Србија
Тужилаштво за ратне злочине

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

5. јун 2011.

На основу чл. 265. ст.1. у вези чл. 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку,
чл. 3. и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку
за ратне злочине, чл.39. Закона о ратификацији уговора између Србије и Црне
Горе и Босне и Херцеговине о правној помоћи у грађанским и кривичним
стварима и чл.47. ст.3 Закона о међународној правној помоћи у кривичним
стварима, подижем
ОПТУЖНИЦУ
Против:
1. ЈОВИЋ ДРАГАНА, рођен 03.09.1957.године у Нишу, држављанин Р Србије,
електричар, без запослења, настањен у Београду, осуђиван према изводу из КЕ,
налази се у притвору Вишег суда у Београду – Одељења за ратне злочине од
18.02.2011.године,
2. ЂУРЂЕВИЋ ЗОРАНА, рођен 03.06.1966.године у Шапцу, држављанин Р
Србије, електроварилац, без запослења, ожењен, отац двоје деце, настањен у СО
Шабац, осуђиван према изводу из КЕ, налази се у притвору Вишег суда у
Београду – Одељења за ратне злочине од 18.02.2011.године,
3. РИСТИЋ АЛЕНА, рођен 15.04.1973.године у Сомбору, држављанин Р Србије,
металостругар, без запослења, настањен у Сомбору, осуђиван према изводу из
КЕ, налази се у притвору Вишег суда у Београду – Одељења за ратне злочине од
08.02.2011.године,
Ш Т О С У:
дана 14.06.1992.године у вечерњим часовима у Бијељини, у Босни и Херцеговини
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(БиХ), као припадници добровољачке јединице у саставу Војске Српске
Републике БиХ, кршећи правила међународног права за време оружаног
сукоба који је тада постојао на простору БиХ, а није имао карактер
међународног сукоба, између наоружаних формација српског, хрватског и
муслиманског народа који живе у БиХ, противно чл. 3. ст.1. тач.1. а) и тач. 1. ц)
IV Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12.08.1949.
године („Сл. лист ФНРЈ“ бр.24/50), и чл. 4. ст.1. и ст.2. тач.а) и тач.е) Допунског
протокола уз Женевску конвенцију о заштити жртава немеђународних
оружаних сукоба (Протокол II) од 12.08.1949. године („Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/78 –
Међународни уговори), према цивилним лицима која не учествују у
непријатељствима, а у односу на која се мора поступати у свакој прилици
човечно, без икакве неповољне дискриминације засноване на етничкој или
верској припадности, вршили убиства, силовања и примењивали нарочито
увредљиве и понижавајуће поступке којима се вређа лично достојанство,
па су тако:
након што им је у разговору у кафићу „Треф“, мештанин --. (против кога је
поступак раздвојен) рекао да у граду живи муслимански екстремиста, да
набавља оружје за mуслимане и да у својој кући има оружја, постигли договор
да оду до његове куће, да би се затим заједно са окр. --. (против кога је поступак
раздвојен) одвезли путничким возилом марке „Застава-128“ до насеља , где им је
--. показао кућу -- након чега су, наоружани дугим ватреним оружјем и
униформисани, ушли у кућу тражећи оружје од --, па када им је исто предато,
извршили претрес куће, одузели новац и накит, да би потом уз претњу оружја,
у присуству --, његове супруге и синова, принудили ћерку и снаху, супругу , да
са себе скину сву одећу, а затим их одвели у собу и над њима, заједно са окр.-(против кога је поступак раздвојен) наизменично вршили силовања и
противприродни блуд, стављајући им своје полне органе у уста, након чега је
окр. Јовић Драган ставио цев аутоматске пушке у уста ошт.--. и извршио
опаљење, чиме га је лишио живота, а затим су сви окривљени, заједно са --. и
окр.--. (против којих је поступак раздвојен) напустили кућу, потеравши испред
себе ошт. -- и ошт.-- кроз град, голе и босе, додатно их понижавајући на тај
начин, као и --. који је био обучен, да им покажу ко има возило у комшилуку, с
обзиром да се њихово возило претходно заглавило у каналу поред пута и није
могло да се покрене, па стигавши до куће ошт. --, ушли у кућу и од исте
одузели новац, накит, кључеве од возила и возило марке „Југо 55“, којим су се
удаљили са лица места, водећи са собом ошт. --. и ошт. --, успут оставивши --. у
граду, после чега су наставили пут ка Брчком, да би доласком у место зв.
„Љељенча“ општина Бијељина, зауставили возило и испред возила, заједно са
окр.--. (против кога је поступак раздвојен) поново наизменично вршили њихово
силовање и противприродни блуд, стављајући им своје полне органе у уста и у
анус , да би их потом, голе и босе оставили на путу и удаљили се са лица места,
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- чиме су извршили кривично дело ратни злочин против цивилног
становништва из чл.142. ст.1. Кривичног закона Савезне Републике Југославије
(КЗ СРЈ) у саизвршилаштву у вези чл. 22. истог Закона.
ПРЕДЛАЖЕМ
Да се пред тим судом закаже и одржи главни јавни претрес, на који да се
позову:
I - Тужилац за ратне злочине.
II - Оптужени: Јовић Драган, Ђурђевић Зоран и Ристић Ален, које привести из
притвора Вишег суда у Београду.
III - Браниоци оптужених.
IV - Законски заступник
V – Сведоци
VI – Вештаци
Да се према окривљенима ПРОДУЖИ ПРИТВОР, сходно чл.142. ст.1. тач.5. ЗКП,
јер и даље стоје разлози због којих им је притвор одређен, а потом продужен.
Из записника о увиђају Основног суда у Бијељини утврђено је да је дана
14.06.1992.године око 22,30 часова, опљачкана кућа породице --и убијен --. из
ватреног оружја и затечен на лицу места.
Oпуномоћеници влада земаља заступаних на Дипломатској конференцији
одржаној у Женеви од 21.4. до 12.8.1949.године у циљу израде Конвенције о
заштити грађанских лица за време рата, споразумели су се и обавезали на
поштовање Конвенције у свакој прилици. Одредбама Конвенције, предвиђено
је, да је у случају оружаног сукоба који нема карактер међународног сукоба и
који избије на територији једне од високих страна уговорница, свака страна у
сукобу дужна да према цивилним лицима која не учествују у непријатељствима
а налазе се у власти једне од страна у сукобу, поступа у свакој прилици човечно.
У том циљу забрањено је према таквим лицима вршење убистава и сваког
насиља.
Из поменутог Допунског протокола, произилази посебна заштита цивилног
становништва у смислу међународног хуманитарног права као и забрана
вршења било каквог насиља над њиховим животом и здрављем, а посебно
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вршење убистава, као и забрана вршења понижавајућих поступака и поступака
којима се вређа људско достојанство, а у које спадају и силовања.
Међутим, окривљени таква њихова права нису поштовали, већ су кршећи
одредбе наведене Конвенције и Допунског протокола, према оштећенима
вршили силовања, а окр.Ј. и убиство.
Имајући у виду да су радње описане поменутом Конвенцијом и Допунским
протоколом уз исту, инкриминисане и домаћим законодавством након
ратификације, окривљени су на представљени начин извршили кривично дело
ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. ст.1. КЗ СРЈ, које
дело спада у кривична дела против човечности и међународног права.
Имајућу у виду напред изнето, налазим да прикупљени подаци који се односе
на кривично дело и оптужене као извршиоце истог, пружају довољно основа за
подизање ове оптужнице.
Предлог да се према окривљенима продужи притвор у смислу чл.142. ст.1.
тач.5. ЗКП-а, заснива се на томе да и даље стоје разлози због којих им је исти
одређен, а затим и продужен.
Наиме, за ово кривично дело прописана је казна затвора преко 10 година, а
постоје и посебно тешке околности кривичног дела, које се огледају у чињеници
да су окривљени без икаквог основаног разлога, само због тога што се ради о
лицима друге етничке односно верске припадности, те сумње да наводно
наоружавају другу страну у сукобу (муслиманску), упали у кућу њима
непознатих лица, одузели им новац и оружје које су легално поседовали,
извршили вишеструко неизменично силовање две жене, од којих се једна пар
дана раније породила, при чему је окр.Јовић према цивилном лицу које није
пружало било какав отпор, извршио убиство пуцајући му у уста, након чега су
повели поменуте жене, голе и босе кроз град, додатно их на тај начин
понижавајући. Потом су упали у кућу жене инвалида ошт.--, одузели јој напред
наведене предмете као и возило, након чега су по изласку из града поново
вршили неизменично вишеструко силовање поменутих жена праћено оралним
и аналним односом. Све те околности, у својој међусобној повезаности, указују
да је оправдано да се против окривљених притвор продужи.

ТУЖИЛАЦ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Владимир Вукчевић
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