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                                                         Б Е О Г Р А Д 

 

 На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5.   Законика о 

кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о 

организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем 

 

ОП Т У Ж Н И Ц У 

 

Против: 

              

 АА, од оца .... и мајке ..., рођене ....., ЈМБГ ........., рођен .... године у ...., са 

пребивалиштем у ......., држављанин ........., по занимању ....... са стеченом ....... стручном 

спремом,  

 

због постојања оправдане  сумње да је: 

 

За време унутрашњег (немеђународног) оружаног сукоба, који се у периоду од 

фебруара 1998. године до краја 1999. године водио на територији аутономне покрајине 

Косово и Метохија, између оружаних снага СРЈ, са једне стране, и организоване 

наоружане групе косовских Албанаца тзв. „Ослободилачке војске Косово“, са друге 

стране, кршио правила међународног хуманитарног права из члана 3. став 1. тачка 1. 

под а) и ц)  IV  Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12. 

августа 1949. године и правила из члана 4. став 1. и став 2. под а) Допунског протокола 

уз Женевске конвенције од 12. августа 1949. године о заштити жртава немеђународног 

оружаног сукоба (Протокол II), тако што се:  

 

Дана 21.6.1999. године, у селу Горње Неродимље, придружио  тројици 

униформисаних нн припадника тзв. „ОВК“, па је заједно са њима нанео повреде 

телесног интегритета и противзаконито затворио цивиле оштећене ББ и ВВ, на тај 

начин што је предводећи четири нн припадника тзв. „ОВК“,  дошао до породичне куће 

ББ, да би потом насилно отворили капију и ушли у двориште породичне куће 

оштећених, при чему су сви били наоружани, једно од униформисаних лица је из 

дворишта одузело мотор и отишло, док је окривљени задао ударац отвореном шаком у 

пределу главе оштећеном ББ, да би потом једно од униформисаних лица задало више 
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удараца ББ дрвеном држаљом за оруђе у пределу леђа и тако га оборило на земљу, 

након чега је окривљени, заједно са поменутим нн лицима, ударао оштећеног у пределу 

главе и тела, наневши му при том телесне повреде, да би потом једно од 

униформисаних лица кундаком пушке ударило оштећену ВВ у потиљак, услед чега је 

изгубила свест и задобила телесне повреде, да би јој, након што се освестила, окр. АА, 

упутио речи: „Мајку ти српску, треба да идеш у Србију, ти си Србијанка“, након чега је 

један од нн припадника тзв. „ОВК“ је оштећеном ББ ставио бајонет у уста, а окривљени 

АА тражио од оштећених да предају пушку, да би потом оштећене одвели у радионицу, 

која се налазила у дворишту, закључали их унутра и окривљени АА им запретио 

речима: „Кад се вратимо, ако не дате пушку, бићете убијени“, али је оштећени ББ успео 

да провали врата помоћне просторије, након чега су оштећени побегли ка Урошевцу, 

док је њихова кућа недуго након тога спаљена.   

 

 - чиме је учинио кривично дело ратни злочин против цивилног 

становништва у саизвршилаштву  из члана 142. став 1. у вези члана 22. КЗ СРЈ.  
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