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Б Е О Г Р А Д 

 

 

 

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

члана 3. и члана 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. AA, ЈМБГ ..., од оца .... и мајке ..., рођ..., рођен у ..., са станом у ......... рођен ......... 

године, држављанин .........., по занимању ........,  писмен, завршио ......... спрему,..  

 

 

2. ББ, ЈМБГ ...., од оца .....и мајке ..., рођ...., рођен у ...........са станом у ...., Улица 

..........., са боравиштем у ................. .., рођен ......... године, држављанин ........., по 

занимању ........., ... .писмен, завршио .... школу, 

 

 

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

и истовремено међународног оружаног сукоба између оружаних снага СРЈ и коалиције 

НАТО снага који се одвијао у времену од 24.03.1999. године до 20.06.1999. године у 

селу Трње, Општина Сува Река и целој територији тадашњој АП Косово и Метохија, 

као припадници Војске Југославије  (ВЈ) 549.моторизоване бригаде Корпуса Приштине, 

Позадинског батаљона заједно са другим за сада НН припадницима Позадинског 

батаљона, 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 члан 4 тачка 1. и 2а) Допунског 

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

међународних оружаних сукоба (Протокол II),  

 

 

 

1.окр. АА 

 

 Као командант Позадинског батаљона 549. моторизоване бригаде Приштинског 

корпуса Војске  Југославије, наредио да се изврши напад на цивилно становништво и да 

се према цивилном становништву врше убиства што је имало за последицу смрт 

најмање 27 цивила албанске националности и наношење тешких телесних повреда које 

су задобила два цивила, на тај начин што је дана 25.03.1999. године у раним јутарњим 

сатима непосредно пре почетка оружаног напада на село Трње, након доласка са 

војском и другим старешинама њему потчињеним, на брдо изнад села Трње, окупио 

своје потчињене старешине, међу којима је био и окр.ББ и издао им наређење 

показујући руком на село Трње „да не сме бити преживелих“, што је према издатом 

наређењу значило чишћење села и убијање цивила - становника села, након чега су 

старешине међу којима је био и окр.ББ поделили војску у три борбене групе, које су 

ушле у село Трње и током акције напада лишили живота најмање 27 становника села 

који нису учествовали у непријатељствима, и то окр.ББ и његова борбена група једног 

мушкарца на уласку у село, једног мушкарца у кући АБ, 16 мушкараца, жена и деце у 

дворишту куће АБ, а НН припадници позадинског батаљона два мушкарца и једну 

жену у кући АВ и то: АГ,АД и АЂ, три жене и једног мушкарца непосредно иза куће 

АЖ и то: АЗ, АИ, АЈ и АК и три мушкарца на обали реке Трње и то: АЖ, АЛ и АЉ; 

 

 

 

2.окр.ББ, 

 

Као водник и командир прве борбене групе, поступајући по наређењу 

претпостављеног старешине окр.АА, иако је знао да крши правила међународног права 

за време оружаног сукоба, истог дана ушао у село Трње са својом групом и затим:  

 

- извршио убиство ошт.БА цивила албанске националности старог око 70 година 

на улазу у село, тако што је у њега испалио један пројектил из аутоматске пушке 

и погодио га у леђа, услед чега је оштећени од задобијених повреда на лицу 

места преминуо, 

 

- након уласка у село дошао до куће АБ, у којој се налазио ошт.БВ, па је наредио 

сведоцима СА и СБ да убију оштећеног, па када су то они одбили, из своје 
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аутоматске пушке извршио убиство оштећеног БВ тако што је пуцао у њега и 

лишио га живота, након чега је сведоцима казао „то се овако ради“, 

 

- након тога, у дворишту куће АБ где је било више породичних кућа, наредио 

војницима из своје групе да претресу све куће и да у двориште изведу сво 

становништво које се у кућама затекне, па када су војници из његове групе 

сакупили 18 цивила албанске националности, међу којима су били мушкарци, 

жене и деца, наредио тројици војника из своје групе да у постројене цивиле 

пуцају и изврше убиство тих цивила, а затим заједно са тим војницима који су 

такође имали аутоматске пушке, у правцу оштећених испалио више рафала, 

услед чега је од задобијених повреда 16 цивила смртно страдало и то: БГ рођен 

.... године, БД, рођ...... године, БЂ, рођ.... године, АБ, рођ..... године, БЖ, рођ.... 

године, БЗ, рођ..... године, БИ, рођ..... године, БЈ, рођ..... године, БЛ, рођ..... 

године, БЉ, рођ.... године, БК, рођ...... године, БМ, рођ..... године, БН рођ. БЊ, 

рођ.... године, БО, рођ..... године и БП, док су БР и БС задобили тешке телесне 

повреде,  

 

 

- 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 

Војислав Шошкић 

 

 


