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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Одељење за ратне злочине 

 

                                                                                                                    Б Е О Г Р А Д 

 

 

 На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1., члана 332. 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:   

 

AA  званог ..... из  .....рођеног  ............ године у ........,  од оца ......... и мајке 

.....девојачко ..........., са местом пребивалишта у ..........,  Улица ............. бр. ........., ЈМБГ 

............., по занимању ............са завршеном ............... школом у Ђаковици, без непокретне 

имовине, ..... 

 

 

Што је: 

 

 

- За време унутрашњег (немеђународног) оружаног сукоба, који се, почев од 

фебруара 1998. године до краја 1999. године, одвијао на територији аутономне покрајине 

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

наоружане групе косовских Албанаца тзв. ослободилачке војске Косово - ОВК, са друге 



стране, кршио правила међународног права из чл. 3. став 1. тачка 1. под (а) 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. тачка а) II Допунског протокола уз Женевске конвенције од 12. 

августа 1949. године о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба, на тај начин 

што је неутврђеног дана у другој половини јуна месеца 1999. године, као припадник тзв. 

ОВК, заједно са више НН припадника тзв. ОВК, сви наоружани бомбама, пушкама и 

пиштољима и у униформама, из куће сада пок. ББ која се налази на подручју Ђаковице, у 

насељу ......., Улица .............,  цивилно лице оштећеног ВВ, насилно одвео до своје куће у 

............, где је према њему нечовечно поступао,  физички га   злостављао и телесно 

повређивао, тако што   је оштећеног, док је седео на столици везаних руку,  ударао бејзбол 

палицом, гађао флашом и ударио пуном флашом изнад левог уха, док су га остали НН 

припадници тзв. ОВК ударали кундацима, рукама и ногама, услед чега је оштећени био 

повређен и  у више наврата губио свест, да би га након тога превезли у село Бабалоћ, 

општина Ђаковица, у штаб тзв. ОВК, где су други НН припадници тзв. ОВК наставили са 

злостављањем оштећеног и испитивањем на околности места  сахрањивања припадника 

тзв. ОВК и њихове родбине који су страдали током рата на КиМ као и да ли је учествовао 

на српској страни, да би га наредног дана пустили по наређењу НН комаданта штаба тзв. 

ОВК у Бабалоћу.      

 

- чиме је као саизвршилац извршио кривично дело ратни злочин против 

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