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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

- Одељење за ратне злочине – 

 

 

Б е о г р а д 

 

 

На основу чланa 43 став 2 тачка 5 и члана 331.став1. ЗКП, подижем  

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У  

 

 

Против: 

 

АА, од оца ..., са пребивалиштем... 

 

 

Ш Т О    Ј Е : 

 

 

дана 1. априла и 14. маја 1999.године, на подручју општине Пећ, за време 

оружаног сукоба између Савезне Републике Југославије - Војске Југославије и 

полицијских снага Републике Србије са једне стране, и Коалиције НАТО снага и 

припадника наоружане војне организације «Ослободилачка војска Косова» («ОВК»или 

«УЧК»)  са друге стране, који  се одвијао у времену од 23. марта до 20. јуна 

1999.године, у селима на подручју општине Пећ, Аутономне покрајине Косова и 

Метохије, 

 

као припадник јединице којом је командовао пок. која је била у саставу 177. 

Војно-територијалног одреда Пећ Војске Југославије (ВТО), кршио правила 

међународног права, предвиђена одредбама члана 3 став 1 тачка 1.а).  и члана 33 и 49. 

Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12.08.1949. године 

(Четврте женевске конвенције), те одредбама чланова 51, 52, и 85 Допунског протокола 

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

оружаних сукоба (Протокол I), 
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према цивилном становништву албанске националности вршио убиства, расељавање 

становништва у селима Љубенић, Ћушка и Захач, примењујући мере застрашивања и 

терора, противзаконито и самовољно уништавао цивилну имовину, подметањем 

пожара палећи породичне куће и економске објекте са циљем да оно трајно напусти 

своје домове, села и пресели у Републику Албанију;  

 

 

I. 

 

дана 01.04.1999.године, у јутарњим сатима, у селу Љубенић, поступајући свесно 

и вољно, делујући заједно и истовремено са припадницима те јединице: АГ, АД, АЂ, 

АЕ, АЖ, АЗ, АИ, , као и другим, за сада НН припадницима 177. ВТО и припадницима 

Територијалне одбране (ТО), као српских оружаних снага  у сукобу, 

 

  сви наоружани личним пешадијским наоружањем, развили у стрелце и из 

правца гробља и правца главног пута, са источне стране, у формациjи „потковице“, 

ушли у село Љубенић, пуцајући изнад глава или испред ногу становника села, које би 

му се нашли на путу, претресао породичне куће, становништво које би у кући затекао 

истеривао из кућа, пуцајући и претећи да ће их све побити, наређивао им да предају 

новац, златан накит и личне драгоцености, што су ови у страху за свој живот и живот 

својих ближњих и чинили;  

 

након чега је, подметањем пожара палио породичне куће и економске објекте, 

или стајао у непосрденој близина са пушкомитраљезом и тако давао подршку 

припадницима своје јединице да пале породичне куће, на који начин је учествовао у 

спаљивању једанаест /11/ кућа и то породичне куће АЈ, АК, АЛ, АЉ, АМ, АН, АЊ, АО, 

АП, АР и АС, 

 

потом претњом да ће их убити и пуцајући у ваздух изнад глава или у земљу, 

испред ногу становника, заједно са осталим припадницима своје јединице, принудио 

цивилно становништво да се креће према центру села,  где је пок.АА извршио тријаж, 

одвајајући војно способне мушкарце, које је приморао да се окупи поред зида дворишта 

куће АТ, у близини џамије, а које су АВ,АЖ, АЗ, АЕ, АГ, АД, АИ, АЂ и АА, као и 

други припадници његове јединице и ТО, опколили са оружјем на готовс, натерали да 

стану уза зид и држали на нишану, пазећи да неко од одвојених мушкараца не пружи 

отпор или не побегне,  

 

заједно и истовремено са осталим припадницима своје јединице отворио ватру 

из свог оружја и испаљујући рафале изнад глава преосталог становништва, углавном 

жена, деце и старијег мушког становнишштва, вичући и псујући их, претећи да ће их 

ликвидирати, приморао да у колони, пешке, напусте село улицом од џамије која води 

до главног регионалног пута Пећ-Дечани, дуж које су били распоређени остали 

припадници 177. ВТО, који су их држећи оружје на готовс и повремено испаљујући 

рафале у њиховом правцу, даље приморали да напусте село и крену пут Албаније;  

 

а пошто је АА, из групе окупљених мушкараца лишио живота  АЋ и АУ  после 

краће расправе са њима, рафално испаљујући пројектиле у њихова тела,  
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заједно са АВ, АЕ и АТ, извршио стрељање издвојеног мушког становништва 

рафално испаљујући пројектиле из свог пушкомитраљеза а истовремено АВ, АЕ и АТ 

из својих аутоматских пушака, услед чега су оштећени задобили прострелне ране због 

којих су неки преминули а неки били рањени,   

 

па је са пушкомитраљезом на готовс остао да стоји у близини стрељаних, док је  

АЕ зашао међу њих, газећи по телима погинулих и преживелих, па би аутоматском 

пушком рафалном или појединачном паљбом испаљивао пројектиле у главу и тело 

преживелих, оверавајући их, вичући „Ох, још копрцаш Балија!“, „Па зар и ти Алија?!“,  

 

 

којом приликом су лишили живота најмање 45. цивила, и то: 

 

 Име:  Име оца: 
Датум 
рођења: 

Место 
рођења: 

1 УФ          ...          АХ         ...      ...          

2 АЦ              ...              АЧ              ...      ...       

3 АЏ            ...            AШ               ...      ...       

4 БА             ...             ББ             ...     ...      

5 БВ           ...          БГ            ...       ...         

6 БД         ...          БЂ          ...         ...        

7 БЕ            ...           БЖ              ...      ...          

8 БЗ           ...          БИ            ...       ...          

9 БЈ           ...          БК            ...      ...         

10 БЛ             ...              БЉ            ...        ...          

11 БМ          ...           БН        ...       ...         

12 БЊ             ...              БО              ...         ...         

13 БП            ...            БР ...        ...        

14 БС                ...               БТ                  ...      ...        

15 БЋ              ...             БУ                ...        ...        

16 БФ             ...            БХ              ...       ...         

17 БЦ              ...               БЧ             ...        ...         

18 БЋ            ...            БЏ         ...      ...         

19 БШ ...          ВА         ...      ...         

20 ВБ              ...             ВВ             ...        ...         

21 ВГ            ...          BД            ...      ...        

22 ВЂ            ...               BЕ            ...      ...         

23 ВЖ          ...           BЗ               ...      ...          

24 ВИ           ...           ВЈ           ...        ...        

25 ВК           ...           ВЛ           ...        ...         

26 ВЉ                ...           ВМ                ...       ...           
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27 ВН              ...               ВЊ              ...        ...         

28 ВО             ...                ВП          ...         ...          

29 ВР                 ...           ВС             ...        ...           

30 ВТ                ...           ВЋ              ...        ...          

31 
ВУ            

...           ВФ           ...         ...         

32 
ВХ            

...              ВЦ                ...      ...         

33 
ВЧ            

...         ВЏ           ...      ...        

34 
ВШ           

...              ГА            ...      ...         

35 ГБ                ...             ГВ                ...      ...          

36 ГГ               ...              ГД                ...      ...          

37 ГЂ               ...                 ГЕ                ...      ...         

38 ГЖ          ...             ГЗ              ...        ...         

39 ГИ             ...           ГЈ              ...         ...         

40 ГП           ...              ГР           ...      ...          

41 ГС              ...            ГТ               ...        ...        

42 ГЋ          ...            ГУ           ...      ...      

43 
44 
45 

ГФ            
ГЦ              
ГЏ           

...               

...             

...             

ГХ             
ГЧ             
ГШ          

...      

...      

...      

...         

...         

...          

 

док је дванаест лица задобило тешке телесне повреде у виду прострелина тела, 

како следи: 

 

1. ДА, 

2. ДБ, 

3. ДВ, 

4. ДГ, 

5. ДД, 

6. ДЂ, 

7. ДЕ, 

8. ДЖ, 

9. ДЗ, 

10. ДИ 

11. ДЈ, 

12. ДК, 

 

 

 

II. 

 

 

а) дана 14.05.1999. године, у преподневним сатима, у селу Ћушка заједно са 

оптуженима АЖ, АЗ, АЕ, АТ, АД, АИ, АЂ, ДЛ, ДЉ, ДМ, ДН и ДЊ и другим за сада 

неидентификованим припадницима своје јединице и ТО на начин да је сам учествовао 

или својим присуством на лицу места, са пушкомитраљезом на готовс, давао подршку 

припадницима своје јединице да пљачкају цивилно становништво, уништавају цивилну 
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имовину, да подметањем пожара пале породичне куће и економске објекте и сво 

становништво приморају да на тракторима и тракторским приколицама напусти своје 

куће и село,  

 

и при том  вршио раздвајање мушког дела становништва која је лишавао живота 

и то : 

- у делу села у којем живи породица ДО и породица ДП, где је било окупљено 

цивилно становништво тог дела села, издвојио и лишио живота : ДР, ДС и ДТ, рафално 

испаљујући из пушкомитраљеза пројектиле у њихова тела,   

 

- заједно са окр. АЖ и окр.АД, из групе мушког дела цивила који су били 

сакупљени у центру села, на тргу код гробља, издвојио групу од десет цивила у којој су 

се налазили оштећени :  ДЋ, ДУ, ДФ, ДХ, ДЦ, ДЧ, ДЏ, ДШ, ЂА и ЂБ , одвео их у 

кућу ЂВ, 

 

потом на њих пуцао из пушкомитраљеза, рафално испаљујући пројектиле у 

оштећене, на који начин их све је лишио живота, осим ЂБ, који је, иако тешко рањен у 

обе ноге, успео да неопажен побегне кроз прозор, након чега су посмртне остатке 

скупили на гомилу, прекрили сунђерима и ћебетом и упалили, изазивајући пожар у 

којем су посмртни остаци изгорели заједно са кућом; 

 

 

б) истог дана у селу Захач, на начин описан под тач. а), пљачкао цивилно 

становништво и уништавао цивилну имовину подметањем пожара, палио породичне 

куће и економске објекте и сво становништво приморао да на тракторима и 

тракторским приколицама напусте своје куће и село,  

 

заједно са другим НН припадницима јединице у дворишту куће ЂГ, где су били 

окупљени чланови породице ЂД, од ЂГ тражио новац и злато, те држећи оружје на 

готовс пазио да неко од присутних не пружи отпор или не побегне, док су за то време 

за сада неидентификовани припадници јединице кундацима свог оружја тукли по глави 

и телу ЂГ и његове синове ЂЂ и ЂЕ, наочиглед присутних чланова њихове породице, 

након чега су им наредили да напусте кућу и крену пут Албаније, 

 

заједно са АЕ : 

-у дворишту ЂЖ, под претњом оружјем окупио чланове ЂЗ и то ЂИ, ЂЈ, ЂЖ, 

ЂК, његову супругу и децу, ЂЛ,  ЂЉ са супругом и децом, као и ЂМ и чланове његове 

породице, где је од присутних одузео новац и злато, а од ЂЖ отео 2.000 ДМ,  као и 

лична документа од присутних, која је потом запалио, а затим извршио претрес куће 

ЂЖ те исту подметањем пожара запалио, 

 

наредио оштећенима ЂЖ, ЂИ, ЂК и ЂЉ да пређу у двориште ЂЊ, где је 

држећи пушкомитраљез на готовс истерао ЂЊ из куће, и од њега отео новац у износу 

од око 1.000 ДМ и неутврђен износ динара, стајао у непосредној близини и пазио да 

неко од присутних у дворишту не пружи отпор или не побегне, за време док је АЕ 

наредио оштећенима ЂЖ, ЂИ, ЂК и ЂЉ да уђу у шталу ЂЊ, где их је постројио, а 

затим од оштећеног ЂЗ одузео злато, потом га ударио кундаком пушке и ослободио, па 

након што је оштећени ЂЉ изашао из штале, рафално пуцајући из аутоматске пушке 

лишио живота ЂЖ, ЂИ и ЂК, а потом подметањем пожара шталу у којој су била тела 

оштећених запалио, 
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-приморао ЂО и ЂЊ да оду до куће ЂО, где је  од његове мајке одузео укупно 

200 ДМ,  а потом стајао у непосредној близини и пазио да неко од присутних у 

дворишту не пружи отпор или не побегне, за време док је АЕ приморао оштећеног ЂО 

да уђе у своју кућу, где га је пуцајући из аутоматског оружја лишио живота, 

 

 

- чиме је, као саизвршилац, извршио кривично дело Ратни злочин против 

цивилног становништва из чл. 142. ст.1. КЗЈ, у вези са чл. 22.КЗЈ 

 

 

 

  

 

Заменик тужиоца за ратне злочине 

                                                                                         Драгољуб Станковић 


