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 На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 333. став 1. ЗКП, 

члана 3. и 4. став 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. АА, званог „...“, ЈМБГ ..., од оца ... и мајке ..., рођ..., рођен у ..., са пријављеним 

пребивалиштем у ..., Улица ... (код станодавца ...), рођен ... године, држављанин 

..., по занимању ..., 

 

2. ББ, званог „...“, ЈМБГ ..., од оца ... и мајке ..., рођ..., рођен у ..., са пријављеним 

пребивалиштем у ..., ..., Улица ... (код станодавца ...), рођен ... године, 

држављанин ..., по занимању ...,  

 

3. ВВ, званог „...“, ЈМБГ ..., од оца ... и мајке ..., рођ..., рођен у ..., са пријављеним 

пребивалиштем у ..., Улица ... и пријављеним боравиштем у ..., Улица ... (код 

станодавца ...), рођен ... године, држављанин ..., по занимању ..., 

 

 

Што су: 

 

- за време немеђународног оружаног сукоба између Савезне Републике 

Југославије, Војске Југославије и полицијских снага Републике Србије са једне стране, 

и припадника наоружане војне организације, тзв.“Ослободилачке војске Косова“ 

(ОВК), са друге стране, који се одвијао у времену од 1998. до краја 1999. године, и 

истовремено међународног оружаног сукоба између оружаних снага СРЈ и Коалиције 

НАТО снага, у селу Љубенић, Општина Пећ и целој територији тадашње АП Косово и 

Метохија, као припадници ... у саставу ..., Војске Југославије, заједно са припадницима 

тог вода ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, ЖЖ, ЗЗ, ИИ и окривљени сарадник „А1“, против којих је у 
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току кривични поступак пред Вишим судом у Београду – Одељењем за ратне злочине у 

предмету бр.K.По2-48/2010, по оптужници Тужилаштва за ратне злочине КТРЗ 4/10, 

те заједно са ЈЈ против кога је поступак раздвојен и КК против кога је истрага 

прекинута, као и заједно са осталим НН припадницима ... и ... под командом и по 

наредби сада пок.ЛЛ, кршећи правила међународног права предвиђена одредбама 

члана 3. став 1. тачка 1а) Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата 

од 12. августа 1949. године (IV Женевске конвенције) те одредбама члана 4. став 2. под 

а), члана 13. став 2. и члана 17 став 2. Допунског протокола уз Женевске конвенције од 

12. августа 1949. године о заштити жртава међународних оружаних сукоба ( Протокол 

II), дана 01.04.1999. године, извршили:  

 

1. напад на цивилно становништво села Љубенић који је имао за последицу 

смрт 4 лица, тако што су заједно са осталим припадницима ... који су учествовали у 

нападу, наоружани пешадијским наоружањем, у саставу три групе из три правца ушли 

у село Љубенић и то окр.АА са припадницима своје групе главним сеоским путем 

гледано од магистралног пута Пећ – Дечани, који се простире кроз центар села, окр.ББ 

са својом групом из правца десно од главног сеоског пута и окр.ВВ са својом групом из 

правца са леве стране сеоског пута, те сваки на свом правцу претресали све куће, 

претећи цивилном становништву да ће их побити те из кућа истеривали цивилно 

становништво, тражећи да се окупи у центру села и притом пуцали из свог наоружања 

у правцу становништва и њихових кућа, па су у тој пуцњави лишени живота ЉЉ, ММ, 

НН и ЊЊ; 

 

2. расељавање свих жена, деце и старијих мушкараца становника села, тако што 

су заједно са осталим припадницима ... који су учествовали у нападу у центру села 

окупили сво становништво села, одвојили око 60 цивила мушкараца, док су преостало 

цивилно становништво, претећи оружјем и пуцајући изнад њихових глава, присилили 

да пешке напусте територију свог села, наредили им да иду у Републику Албанију, па 

када је једна група жена одбила да се одвоји од мушкараца и да крене на главни пут од 

правца Пећи према Дечанима и даље за Албанију, испаљивали рафале изнад њихових 

глава, псујући их и вређајући, претећи да ће их све побити, након чега је и ова група 

жена кренула пут Албаније, 

 

- у току овог претреса и након завршене акције заједно са осталим 

припадницима ... који су учествовали у нападу, подметали пожаре и палили породичне 

куће и друге објекте у селу, у циљу да се расељено становништво не може вратити у 

село, па су пожаром уништили већи број породичних кућа и других помоћних објеката 

чији су власници били цивили оштећени: ОО, ПП, РР, СС, ТТ, ЋЋ, УУ, ФФ, ХХ, ЦЦ, 

ЧЧ, ЏЏ, ШШ, АБ, АВ и АГ, 

 

3. извршили убиство најмање 42 те повредили телесни интегритет 11 

цивила мушкараца албанске националности, тако што су након протеривања дела 

становништва села Љубенић, заједно са осталим припадницима ... који су учествовали у 

нападу, дошли до издвојене групе цивила мушкараца, где су окр.АА и окр.ББ заједно са 

ГГ, ДД, ЂЂ, АД и НН припадницима тог одреда, стајали у непосредној близини 

окупљене групе одвојених цивила мушкараца, у односу на њих са леве и десне стране и 

пазили да оштећени цивили не побегну или не пруже отпор, док је за то време сада 

пок.ЛЛ, најпре пуцао из свог оружја у ЦЦ и АЂ, који су стајали у групи издвојених 

цивила, а затим окр.ВВ коме је пок.ЛЛ издао посебну наредбу, те пок.ЛЛ, ИИ, ЖЖ, ЗЗ, 

ЕЕ, КК и ЈЈ из свог наоружања пуцали у ову групу цивила, услед чега су оштећени 
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задобили прострелне ране, због којих је већина одмах преминула, те су том приликом 

лишили живота најмање 42 и то: 1-42. (НАПОМЕНА: У складу са Правилником о 

анонимизацији података о личности у оптужницама Тужилаштва за ратне злочине 

анонимизовани подаци о жртвама од 1. до 42.) 

 

- док је 11 лица задобило тешке телесне повреде у виду прострелних рана и то: 

1-11.  (НАПОМЕНА: У складу са Правилником о анонимизацији података о личности у 

оптужницама Тужилаштва за ратне злочине анонимизовани подаци о жртвама од 1. до 

11.) 

 

- чиме су, као саизвршиоци, извршили кривично дело ратни злочин против 

цивилног становништва из члана 142. став 1. у вези члана 22. КЗЈ. 

 

 

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА 

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Снежана Станојковић 

 

 


