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 На основу члана 331. став 1. и 5. 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 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 
 

против 

              

 АА, званог ......, од оца ....... и мајке ......., рођене ......., ЈМБГ ..........., рођен .......... 

године, у ........, са последњим познатим пребивалиштем  у ........, улица ........., 

држављанин Републике Србије,  

 

због постојања оправдане  сумње да је 

 

дана 01. априла и дана 14. маја 1999. године, на подручју општине Пећ, за време 

оружаног сукоба на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија (КиМ), 

између Војске СР Југославије (СРЈ) и полицијских снага Републике Србије са једне 

стране, и  припадника наоружане војне формације тзв. Ослободилачке војске Косова 

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

немеђународни оружани сукоб, те истовременог оружаног сукоба између оружаних 

снага СРЈ и оружаних снага Коалиције НАТО пакта, који се одвијао у периоду од 23. 

марта до 10. јуна 1999.године, као међународни оружани сукоб,  

 

као припадник оружаних снага Војске СР Југославије и то Интервентног вода у 

саставу 177. Војно територијалног одреда Пећ (ВТО Пећ), Војске Југославије,  

 

кршећи правила међународног права из члана 3. става 1. тачка 1а., члана 33. став 

2. и члана 49. IV Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 

12.08.1949. године  и правила из члана 51., 52., 75., члана 85. тачка 3а. и 4а. Допунског 

протокола уз Женевске конвенције о заштити жртава међународних оружаних сукоба 

од 12.08.1949. године  (Протокол I) и правила из члана 4.тачка 2а. и г., члана 13. став 2. 
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и члана 17. став 2. Допунског протокола уз Женевске конвенције о заштити жртава 

немеђународних оружаног сукоба од 12.08.1949. године (Протокол II),  

 

дана 01.04.1999.године, у раним јутарњим сатима,  у селу Љубенић 

 

окривљени АА, заједно са другим припадницима Интервентног вода 177. ВТО 

Пећ, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, ЖЖ, против којих се води поступак пред Вишим судом у 

Београду-Одељење за ратне злочине K.По2 бр.4/2015,  ЗЗ, против кога је раздвојен 

поступак на основу Одлуке Вишег суда у Београду-Одељења за ратне злочине бр. 

K.По2 бр.4/2015 од 08.06.2015.године, ИИ за кога је одбачена оптужница одлуком  

Вишег суда у Београду-Одељења за ратне злочине бр. 4/2015 од 14.04.2016.године, ЈЈ 

против кога се води истрага у Тужилаштву за ратне злочине бр КТИ 11/13 на основу 

Наредбе бр.КТИ 7/13. од 12.11.2013.године, пок. КК против кога је обустављен 

поступак одлуком Вишег суда у Београду-Одељења за ратне злочине од 

21.08.2017.године, пок. ЛЛ и другим НН припадницима 177. ВТО Пећ, дејствујући под 

непосредном командом пок. ЛЛ, а по наређењу ЉЉ, комаданта 177. ВТО Пећ, против 

кога се  води поступак пред Одељењем за ратне злочине Вишег суда у Београду К.По2 

бр.4/2015 ,извршио:   

 

1. напад на цивилно становништво албанске националности села Љубенић 
који је имао за последицу смрт четири лица, тако што је заједно са 

припадницима Интервентног вода 177. ВТО Пећ који су учествовали у нападу,  

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

у село Љубенић, и то окривљени АА, левом страном сеоског пута гледано од 

магистралног пута Пећ-Дечани, који се простире кроз центар села, делујући у 

борбеном строју у групи са ЖЖ, ИИ и ЈЈ, затим претресао куће Албанаца, 

претећи оружјем цивилном становништву да ће их побити, из кућа 

истеривао цивилно становништво, тражећи да се окупи у центру села и при 

том пуцао из свог наоружања у правцу цивила и њихових кућа којом су 

приликом лишени живота, погођени хицима из ватреног оружја, оштећени: 

АБ, АВ, АГ и АД 

 

2. након сакупљања цивилног становништва из села Љубенић у центру тог села, по 

наређењу пок. ЛЛ, окр. АА, дејствујући у групи са ЂЂ, ИИ, ЕЕ и ЖЖ, ЈЈ,  

извршио расељавање цивилног становништва, 

тако што су  

 

 одвојили жене и децу од мушкараца, издвојивши око 60 (шездесет) цивила 

мушкараца, међу којима су били АЂ, АЕ, АЖ, АЗ, АИ, АЈ, АК, АЛ, АЉ, 

АМ, АН, АЊ, АО, АП, АР, АС, АТ, АЋ, АУ, АФ, АХ, АЦ, АЧ, АЏ, АШ, БА, 

БВ, БГ, БД, БЂ, БЕ, БЖ, БЗ, БИ, БЈ, БК, БЛ, БЉ, БМ, БН, БЊ, БО, БР, БС, 

БТ, БЋ, БУ, БФ, БХ, БЦ, БЧ, БЏ, БШ, ВА и друге непознате цивиле 

 

 па су жене, децу и старије мушкарце, пуцајући изнад њихових глава и 

испред ногу, приморали да пешице напусте територију села Љубенић и 

крену према Републици Албанији, што су становници морали да учине, те су 

праћени од стране НН припадника 177. ВТО Пећ дошли до Ђаковице одакле 

су прешли у Републику Албанију 
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 противзаконито и самовољно, у великим размерама, уништио имовину 

цивила које није оправдано војним потребама, тако што је заједно са 

осталим припадницима Интервентног вода који су учествовали у нападу,  

подметао пожаре и палио албанске породичне куће и друге објекте у 

селу, у циљу да онемогући расељеном становништву да се врати у село,  

којом приликом су пожаром уништили већи број породичних кућа и 

других помоћних објеката  чији су власници били цивили оштећени: ВБ, 

ВГ, ВД, ВЂ, ВЕ, АЦ, БШ, ВЖ, ВЗ, АШ, ВИ, ВЈ, ВК, ВЛ, ВЉ и ВМ, 

 

 

3. извршио убиства  и тешко телесно повређивање цивила мушкараца 

албанске националности, тако што је, након протеривања дела становништва 

села Љубенић, заједно са осталим припадницима Интервентног вода 177. ВТО 

Пећ који су учествовали у нападу, дошао до извдојене групе цивила мушкараца, 

где су ЂЂ и ЕЕ заједно са ББ, ВВ, ГГ и НН припадницима Интервентног вода 

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 пок. ЛЛ, најпре пуцао из свог оружја у 

АШ и АХ, који су стајали у групи издвојених цивила, а затим ЖЖ коме је пок. 

ЛЛ издао посебну наредбу, те пок. ЛЛ, ИИ, ЗЗ, пок. КК, ДД, ЈЈ и окр. АА, из 

свог наоружања пуцали у групу цивила, тако што су, издвојене цивиле 

мушкарце постројили поред зида дворишта куће ВН, са оружјем на готовс 

стали испред окупљених цивила и из свог наоружања пуцали у њиховом 

правцу, услед чега су они задобили прострелне ране због којих је већина одмах 

преминула, те су том приликом 

лишили живота оштећене: АЂ, АЕ, АЖ, АЗ, АИ, АЈ, АК, АЛ, АЉ, АМ, АН, 

АЊ, АО, АП, АР, АС, АТ, АЋ, АУ, АФ, АХ, АЦ, АЧ, АЏ, АШ, БА, БВ, БГ, БД, 

БЂ, БЕ, БЖ, БИ, БЈ, БК, БЛ, БЉ, БМ, БН, БЊ, БО и БР и 

нанели телесне повреде у виду прострелних рана оштећенима: БС, БТ, БЋ, 

БУ, БФ, БХ, БЦ, БЧ, БЏ, БШ и ВА. 

 

 

II 

 

дана 14.05.1999.године, у селу Ћушка  

 

окривљени АА, заједно са припадницима Интервентног вода 177. ВТО Пећ, ББ, 

ВВ, ГГ, ДД, ММ, против којих се води поступак пред Вишим судом у Београду-

Одељење за ратне злочине K.По2 бр.4/2015,  ЗЗ, против кога је раздвојен поступак на 

основу Одлуке Вишег суда у Београду-Одељења за ратне злочине бр. K.По2 бр.4/2015 

од 08.06.2015.године, ИИ за кога је одбачена оптужница одлуком  Вишег суда у 

Београду-Одељења за ратне злочине бр. 4/2015 од 14.04.2016.године, ЈЈ против кога се 

води истрага у Тужилаштву за ратне злочине бр КТИ 11/13 на основу Наредбе бр.КТИ 

7/13. од 12.11.2013.године, пок. КК против кога је обустављен поступак одлуком Вишег 

суда у Београду-Одељења за ратне злочине од 21.08.2017.године, пок. ЛЛ и другим НН 

припадницима 177. ВТО Пећ, дејствујући под непосредном командом пок. ЛЛ, а по 

наређењу ЉЉ, комаданта 177. ВТО Пећ, против кога се води поступак пред Одељењем 

за ратне злочине Вишег суда у Београду К.По2 бр.4/2015 ,извршио: 
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1. напад на цивилно становништво албанске националности села Ћушка које је 

имало за последицу смрт 17 лица, тако што је окр. АА заједно са осталим 

припадницима 177. ВТО Пећ који су учествовали у нападу и то ББ, ВВ, ГГ, пок. КК, 

ДД, ИИ, ММ, ЈЈ и другим НН припадницима 177. ВТО Пећ, наоружани 

пешадијским наоружањем,  

 

 у борбеном строју распоређен у четири групе, окр. АА, дејствујући у другој 

борбеној групи са ББ, ГГ, ИИ, ММ и другим НН припадницима 

Интервентног вода 177. ВТО Пећ који су учествовали у нападу,  извршио 

напад на цивиле у насељу породице …… и породице ……., где су силом 

оружја окупили око 40 (четрдесет) цивила, чланова породице …... у 

двориште куће ошт. ВЊ, чију имовину, новац и личне драгоцености су 

присвојили и од њих одузели лична документа,   

 

 након  чега је,  настављајући са нападом у правцу села дејствујући из личног 

наоружања, истеривао цивилно становништво из кућа до којих су у 

нападу наилазио и наређивао им да се окупе у центар села – насељу 

Хасан Бећ 

 

па су у овом нападу лишени живота хицима из ватреног оружја  оштећени: ВО, ВП, 

ВР, ВС, ВТ, ВЋ, ВУ, ВФ, ВХ, ВЦ, ВЧ, ВЏ, ВШ, ГА, ГБ, ГВ, ГД, а тешко телесно 

повређен ГЂ. 

 

2. расељавање цивилног становништва, заједно са остали припадницима 

Интервентог вода 177.ВТО Пећ који су учествовали у нападу на ово село,  тако што 

су од становника који су принудно окупљени у центру села, насеље Хасан Бећ, 

извршили тријаж окупљеног становништва и натерали жена, деце и стараца, 

њих око 250 (двестотинепедесет) међу којима су били и чланови породица ………., 

……., …… и ……..,  да у 12 трактора са приколицама да напусте територију села 

Ћушке и крену пут Албаније  

 

3. противзаконито и самовољно, у великим размерама, уништио имовину цивила 

које није оправдано војним потребама, тако што је заједно са остали 

припадницима Интервентог вода 177.ВТО Пећ који су учествовали у нападу на ово 

село,  подметао пожаре и палио албанске породичне куће и друге објекте у селу, 

делујући са њима у садејству, непосредно и у битној мери допринео извршењу 

ових радњи, а у циљу да расељено становништво нема где да се врати,  

којом приликом  су пожаром уништили више од 40 (четрдесет породичних кућа и 

других помоћних објеката, чији су власници били цивили оштећени: ГЕ, ГЖ, ГЗ, 

ГИ, ГЈ, ГК, ГЛ, ГЉ, ГМ, шталу ГН, породичну кућу ГЊ и ВЊ, њихову шталу и 

гаражу; кућу ГО, ГП, ГР, ГС, ГТ, ГЋ, ГУ, ГФ, ГХ, ГЦ, ГЧ, ГЏ, ГШ, ДА, ДБ, ДВ, ДГ, 

ДЂ, ДЕ, ДЖ, ДЗ, ДИ, ДЈ, ДК, ДЛ, ДЉ, ДМ, ДН, ДЊ, ДО, ДП, ДР, ДС, ДТ, ДЋ, ДУ, 

ДФ, ДХ, кућу и шталу ДЦ и аутомобил марке „Мерцедес тип 200“ власништво ДЧ 

 

 

4. вршио убиства цивила и повређивање телесног интегритета цивила албанске 

националности тако што је окривљени АА 
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 заједно са ИИ из групе цивила коју су ББ, ГГ, ММ окупили у дворишту 

оштећеног ВЦ, издвојио оштећене ГЕ, ДЏ и ДШ, одвео их у двориште 

куће ГЕ, где је из свог наоружања пуцао у њих и тако их лишио живота 

 

 заједно са пок. КК и ЗЗ, оружјем принудио групу од 12 (дванаест) цивила 

да уђу у кућу ЂА и то: ЂБ, ДЕ, ГИ, ЂВ, ДЋ, ДУ, ЂГ, ДН, ЂД, ЂЕ, ЂЖ и 

ДЦ,  где их је лишио живота пуцањем из аутоматског оружја, рафално 

испаљујући пројектиле у њих, при чему је  оштећени ДЦ задобио прострелне 

ране на левој нози, успео да побегне кроз прозор куће, а како би злочин 

прикрио посмртне остатке убијених скупио на гомилу, прекрио сунђерима и 

ћебетом и запалио, изазивајући пожар у којем су посмртни остаци изгорели 

заједно са кућом,  

 

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

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

истог Закона. 

 

 

 

 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ЗА  

РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

др Бруно Векарић 
 


