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Република Србија
Тужилаштво за ратне злочине

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

10. октобар 2014.

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:

ДРАГИШИЋ МИЛАНА, зв. „Буроња“, рођен . године у 
Општина  држављанин , до сада
неосуђиван, налази се на слободи,

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, члану 13. став 2. у вези са чланом 4. став 2. а) Допунског протокола
уз наведену Конвенцију о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба од
08. јуна 1977. године ( Протокол II ), за време оружаног сукоба који се у времену
од прве половине априла 1992. године па најкасније до краја 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 војске Републике
Српске, ВП 7463 Петровац, у другој половини месеца септембра 1992. године, у
Босанском Петровцу, лишио живота три цивила и покушао лишити живoта
три цивила сви Бошњачке народности,тако што је.

а) Дана 20.09.1992. године, у поподневним сатима у улици ЈНА, насеље Гај, у
Босанском Петровцу, након што је довежено тело његовог брата Драгишић
Драгана зв. „Дадо“ у Босански Петровац који је погинуо на ратишту код Бихаћа,
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осумњичени Драгишић Милан зв. „Буроња“, наоружан аутоматском пушком у
војној униформи, видевши на путу испред своје куће првог комшију Каваз
Асима, обратио се истом речима „Јебем ти Турску мајку, јебем ти муслиманску
мајку, убит ћу вас свију“ да би потом у намери да га лиши живота, из
аутоматске пушке испалио више метака у Каваз Асима, којом приликом је
Каваз Асим, задобио повреде леве грудне дупље услед којих повреда је
преминуо на лицу места;

б) Истог дана, 20.09.1992. године на истом месту у улици ЈНА, насеље Гај, у
Босанском Петровцу, након што је лишио живота Каваз Асима, угледавши у
близини његовог сина Каваз Мухамеда, који је дошао до свог оца који је погођен
лежао на путу, осумњичени Драгишић Милан зв. „Буроња“ кренуо је према
њему, да би се Мухамед окренуо и побегао, којом приликом је, у намери да га
лиши живота осумњичени испалио више метака из аутоматске пушке у правцу
Каваз Мухамеда, наневши му том приликом повреде доњих и горњих
екстремитета, те стомака са леве стране, да би тако рањен спас нашао бежећи
кроз своје двориште;

ц) Истовремено, након што је лишио живота Каваз Асима и покушао лишити
живота његовог сина Каваз Мухамеда, одумњичени Милан Драгишић звани
„Буроња“, наоружан аутоматском пушком и у униформи, кренуо је низ улицу
ЈНА, кроз насеље Гај у правцу центра Босанског Петровца, где је  пролазећи
поред кућа Половина Славка и Радак Душана уочио Лемеш Асмира који се
провлачио кроз ограду која је делила дворишта наведених лица, те у намери да
истог лиши живота у правцу истог испалио више метака из аутоматске пушке,
којом приликом је Лемеш Асмир успео неповређен да побегне;

д) Да би потом, након што је пуцао на Лемеш Асмира, крећући се даље улицом
ЈНА у правцу центра Босанског Петровца, дошао до куће Хујић Шаћира, који
му се обратио са улазних врата своје куће питањем „Шта је било, да није ко
упао у Петровац“, а због пуцњаве која се претходно чула из правца куће
осумњиченог одакле је и дошао, на што му је исти одговориио „Шта ме питаш“,
„У мене је брат погинуо, а ти питаш шта је било“ псујући му мајку, након чега је
Шаћир кренуо у кућу затварајући врата, када је осумњичени Драгишић Милан
зв. „Буроња“, у намери да га лиши живота у правцу истог испалио више метака
из аутоматске пушке, којом приликом је Хујић Шаћир задобио повреду у
пределу леве руке;

е) Истог дана 20.09.1992. године у поподневним сатима, у центру Босанског
Петровца, у улици Махмута Ибрахимпашића, дошао са путничким моторним
возилом са још једним лицем до дворишта старог хотела „Грмеч“ у којим су са
циркуларом секли дрва Терзић Сафет звани „Бенџо“ и Зајкић Елдин звани
„Клеј“, те у намери да их лиши живота у исте испалио више метака из
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аутоматске пушке, којом приликом је Терзић Сафет задобио устрелне ране
грудног коша и леве надлактице, од којих повреда је преминуо на лицу места,
док је Зајкић Елдин задобио повреде десне грудне дупље и десне ноге од којих
повреда је убрзо преминуо.

- чиме је извршио кривично дело ратниу злочин против цивилног
становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.

П Р Е Д Л А Ж Е М

I Да се пред Вишим судом у Београду – одељење за ратне злочине закаже и
одржи главни јавни претрес, на који позвати:

1. Тужиоца за ратне злочине.
2. Окривљеног Драгишић Милана.
3. Браниоца окривљеног,
4. Сведоке:
5. Вештаци:
 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Снежана Станојковић 




