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Б е о г р а д 

 ХИТНО ПРИТВОР! 

 

 

ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ 

Већу за ратне злочине 
 

 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

 На основу чл.46. ст.2. тач.3., и чл. 265. ст.1. и чл. 266. Законика о кривичном 

поступку, подижем 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У 
 

Против: 

 

 

АА,  рођен у ..., живи у .... 

 

 

ШТО ЈЕ: 

 

 

у пероду од 17. до 21.јула 1998. године, на подручју општине АП Косово и 

Метохија, 

за време оружаних сукоба који нема карактер међународног сукоба између 

војних снага СРЈ, Војске Југославије и полицијских снага Републике Србије, с једне 

стране и припадника наоружане војне организације «Ослободилачка војска 

Косова», с друге стране,  

као припадник Ослободилачке војске Косова, у саставу јединице под 

командом АБ, команданта штаба Ослободилачке војске Косова за Оптерушу, 

извршавајући његова наређења, заједно са АБ, АВ, АГ, АД, АЂ, АЕ, АЖ, АЗ, АИ, 

АЈ, АК, АЛ, АЉ, АМ, АН, АЊ, АО, АП, АР, АС, АТ, АЋ, АУ, АФ, АХ, АЦ, АЧ, 
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АЏ, АШ, БА, ББ, БВ, БГ и БД, припадницима исте јединице, против којих је 

поступак раздвојен,  

 

кршио правила Међународног права за време оружаног сукоба садржана у 

одредбама члана 3 став 1 тач. 1. Четврте конвенције о заштити грађанских лица за 

време рата, од 12.08.1949. године, у вези члана 4 тачка 1 и тачка  2. а., е. г. и 

чланова 13. 16 и 17. Допунског протокола уз Женевске конвенције о заштити 

жртава немеђународних оружаних сукоба од 8. јуна 1977. године (Протокол II),  

на начин да је наоружан личним пешадијским наоружањем, делујући у 

саставу своје јединице при чему су сви заједно и истовремено остваривали свако за 

себе свој део у процесу извршења дела, поступајући умишљајно, желећи остварење 

дела као своје и као заједничко,  

у намери да српско становништво силом и оружјем примора да напусти 

подручје општине Ораховац и тако допринесе испуњењу заједничког општег циља: 

успостављања потпуне контроле над територијом Косова и Метохије од стране 

Ослободилачке војске Косова и протеривања свог српског живља са тог подручја,  

извршио оружане нападе на цивилно становништво српске националности у 

селима на подручју општине Ораховац што је имало за последицу смрт једног броја 

цивилних лица, према цивилном становништву вршио  противзаконита затварања, 

мучења и повреде телесног интегритета, док су припадници његове јединице 

лишили живота мушкарце и вршили силовања, и уништавао у великим размерама 

цивилну имовину и верске објекте, које није оправдано војним потребама, цивилно 

становништво раселио са подручја општине Ораховац,  

 

па је тако: 

 

1. у ноћи 17. и 18. јула 1998. године, у селу Оптеруша, све до јутра, пуцајући 

рафалном паљбом из аутоматске пушке, извршио оружани напад на десет кућа у 

којима су живели цивили српске националности,  

у току дана 18, јула, приморао све укућане, укупно седамнаест лица, да 

изађу из својих кућа, све заједно, уз претњу оружјем, спровео у двориште куће Бђ, 

где је БЕ тукао и од ње одузео 500 ДМ и један полицијски прслук, за време док су 

их поменути припадници његове јединице опколили и у дворишту држали 

затворене, тукли по телу и глави, ударајући их кундацима аутоматских пушака или 

палицама, ногама и рукама, након чега су их претресли и одузели им златни накит, 

новац и личне драгоцености,  

претњом оружјем присилно одвезао заробљене грађане, трактором са 

приколицом, у правцу Суве Реке, код места зв. «Крвавци», а одатле камионом у 

село Пећане, код Суве Реке, где је раздвојио мушкарце од жена, деце и стараца, 

мушкарце затворио у  просторију без прозора,  у приземљу једне куће, а у другој 

просторији затворио жене,   где их је целу ноћ држао затворене, па је   

у току дана 19. јула 1998. године, БЖ, БЗ, БИ, БЈ, БК, БЛ, БЉ и БМ 

камионом пребацио  до села Зочиште, а након тога и у село Самодрежа, општина 

Сува Река, и затворио у просторије основне школе, где су биле затворене до  

21.јула, до доласка мисије Црвеног крста,  која их је пребацила до Приштине, а 

одатле у Србију, 
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за које време су НН припадници његове јединице мушкарце тукли ногама, 

кундацима, шипкама, а потом превезли до места зв. «Волујак», где су према њима 

наставили да врше насиље, након чега су пуцањем из ватреног оружја у виталне 

делове тела, лишили живота укупно осам лица и то: БЊ, БН, БО, БП, БР, БС, БТ и 

БЋ, чије су посмртне остатке бацили у оближњу пећину «Волујак», 

 

2. у току и после оружаног напада на из тачке 1., извршавајући примљену 

наредбу, у заједници са  БУ, АЧ, БФ, АФ, АК, БХ, АИ и Решат АЕ запалио српске 

куће у селу Оптеруша, након чега је ушао  у просторије православне цркве Свети 

Спас, а потом и у цркву Свети Никола, па су сви заједно истовремено рушили и 

уништавали сва православна обележја у обе цркве, намештај црквени инвентар у 

унутрашњости обе цркве, крстове, све иконе, те оштетили фреске на зидовима 

цркве, разбили улазна врата на цркви, полупали прозоре и уништили звоно на обе 

цркве,  

 

 

- Чиме је као саизвршилац извршио кривично дело РАТНИ ЗЛОЧИН 

ПРОТИВ ЦИВИЛНОГ СТАНОВНИШТВА из чл. 142 ст. 1 КЗЈ. у вези чл. 22 

КЗЈ. 
 

 

ТУЖИЛАЦ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Владимир Вукчевић   

 

 

 

 

 

 

 


