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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Одељење за ратне злочине 

 

Б е о г р а д 

 

            Сходно одредби чл. 47 ст. 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у 

кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену 

оптужницу Тужилаштва Босне и Херцеговине Т20 0 КТРЗ 0013404 17 од 10.01.2018.   

године против опт.АА, тако што на основу чл. 43 ст. 2 тач. 5, чл. 331 ст. 1  и 2 и чл. 332 

ЗКП и чл. 3 и 4 ст. 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. А.А., од оца ..... и мајке ....., рођ..........., рођен ........... године у ............., 

Општина ..........., ЈМБГ ............, са пребивалиштем у улици ................, ......, држављанин 

............, писмен, са завршеном ... школом, по занимању ......., ......, .., неосуђиван, брани 

се са слободе, 

 

јер постоји оправдана сумња да је: 

   

За време оружаног сукоба немеђународног карактера у Босни и Херцеговини, 

између Војске Републике Српске и полиције Републике Српске с једне стране и Армије 

Босне и Херцеговине с друге стране, као припадник полиције Републике Српске, 

кршећи правила међународног права IV Женевске конвенције о заштити грађанских 

лица за време рата од 12. августа 1949. године а посебно чл. 3 Конвенције, на 

територији општине Вишеград, заједно са неколико других лица вршио друга 

противзаконита затварања цивила по основу дискриминације засноване на етничкој 

припадности,  

 

Тако што је: 



Дана 16. јуна 1992. године у поподневним сатима, униформисан и наоружан 

заједно са још неколико припадника војске и полиције Републике Српске учествовао у 

незаконитом лишавању слободе цивила Бошњака и то ББ, ВВ, ДД, ЂЂ и ЕЕ, тако што 

су прво дошли путничким возилима „Лада караван“ црвене боје и „Застава 750 – 

фића“, плаве боје у насеље Добрун, Општина Вишеград, на левој обали реке Рзав, где 

су лишили слободе цивиле ББ, ВВ и ДД, којом приликом је оптужени ТТ, против којег 

је у току кривични поступак пред Судом БиХ због истог кривичног дела, наредио 

оштећеном ББ да изађе из шупе и да пође са њима и да позове остале мушкарце, а када 

је оштећени ББ изашао из шупе, ударио га је кундаком пушке у пределу главе, вукао га 

за косу и главом му ударао од врата на шупи, а затим угурао на задње седиште возила 

Лада караван, за које време је осумњичени АА са другим лицима стајао код поменутих 

возила, након чега су отишли до кућа оштећених ДД и ВВ, који је у страху од хапшења 

искочио кроз прозор, наредили им да пођу са њима, што су они у страху учинили, 

након чега су их убацили на задње седиште возила Лада караван, одакле су се одвезли 

преко моста на десну обалу реке Рзав у насеље Колоне у општини Вишеград, где су 

лишили слободе и цивиле ЂЂ и ЕЕ, тако што им је осумњичени АА наредио са пођу са 

њима, док су оптужени АА, ПП и ТТ, против којих је у току кривични поступак пред 

Судом БиХ због истог кривичног дела, стајали код поменутих возила, што су оштећени 

ЂЂ и ЕЕ у страху и учинили, након чега су их убацили у поменута возила и одвезли у 

правцу Ужица, од када се оштећенима ББ, ВВ, ДД, ЂЂ и ЕЕ губи сваки траг, па се и 

данас воде као нестале особе, 

 

- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 ст. 1 у вези чл. 22 КЗ СРЈ. 
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