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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ТУЖИЛАШТВО                

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

КТО бр.2/20 

16.12.2020. године 

Б е о г р а д 

ВС/ЈЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Одељење за ратне злочине 
 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

 

 На основу чл. 333 ст. 2. у вези чл. 331 ст. 1. и чл. 43 ст. 2 тач. 5 Законика о 

кривичном поступку (ЗКП) и чл. 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, од оца.......... и мајке........., рођен.......... године, у........., општина........., 

држављанин ...........  ЈМБГ..........,  са боравиштем у.........;   

 

ШТО ЈЕ:  

 

у временском периоду током јуна и јула месеца 1999. године, на подручју општине 

Клина, Аутономна Покрајина (АП) Косово и Метохија (КиМ), као припадник 

организоване наоружане групе косовских Албанаца тзв. „Ослободилачке војске Косова“ 

(„ОВК“) заједно са више НН припадника исте формације, заједнички, по претходном 

договору, за време немеђународног оружаног сукоба који је имао за циљ стварање 

етнички чисте територије, те систематско уништавање односно протеривање неалбанског 

становништва из њихових кућа у којима су остали да живе након повлачења оружаних 

снага Савезне Републике Југославије (СРЈ) и полицијских снага Републике Србије са 

подручја КиМ у јуну месецу 1999. године, кршећи правила међународног права из чл. 3 ст. 

1 тач. а) и ц), чл. 27 ст. 1 IV Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата 

од 12.08.1949. године и чл. 4 ст. 1 и ст. 2 тач. а) и чл. 13 ст. 1 и ст. 2 Допунског протокола 

уз Женевске конвенције од 12.08.1949. године о заштити жртава немеђународних 

оружаних сукоба (Протокол II),  према цивилним лицима која не учествују у 

непријатељствима, а у односу на која се мора поступати у свакој прилици човечно, без 
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икакве неповољне дискриминације засноване на етничкој или верској припадности, 

учествовао у убиствима отмицама, протеривању и насилном одвођењу, физичком 

злостављању и насилном одвођењу више лица ромске,египатске и српске националности 

на подручју села Рудица, општина Клина, пљачкању њихове имовине и паљењу њихових 

кућа; 

 

- почев од 15.06.1999. године, АА као вођа униформисане групе тзв. „ОВК“ заједно 

са више НН припадника те групе, дошао у породичну кућу АБ, у селу Рудице, општина 

Клина, за кога је било познато да је био у добрим односима са Србима из села Рудице и 

затражио од њега да оде до кућа породице А и наговори их да предају оружје, те да им се 

ништа неће десити, што је АБ верујући опт. АА  и учинио и отишао до кућа породице А и 

пренео им поруку, те су А верујући АБ, предали оружје, да би након дан, два опт. АА и 

више НН лица, припадника тзв.“ОВК“ дошли до куће АВ којом приликом су лица АГ, АД, 

АВ, АЂ, АЕ, присилно убацивана у комби и одведени на за сада непознату локацију, где 

су на неутврђен начин лишени живота, а њихови посмртни остаци до данас нису 

пронађени; 

 

 - крајем јуна 1999. године, као вођа униформисане групе тзв. „ОВК“, заједно са 

више НН припадника те групе, сазнавши да се АБ  вратио у своју кућу, одакле је био 

побегао за Црну Гору из страха за свој живот, јер је чуо да га опт. АА  тражи и да се 

распитује за њега, а све због тога што је АБ пре тога по налогу опт.АА тражио од 

породице А да предају оружје, опт. АА га је са више НН припадника тзв. „ОВК“ пресрео 

на путу и насилно увео у продавницу у селу Рудице, где су га малтретирали и испитивали, 

тако што су га псовали, говорили му да је српски шпијун, да је откривао положаје тзв 

“ОВК“, а опт. АА му је рекао „теби је жао што смо убили А“, а затим га насилно држећи 

за руке опт. АА под једну руку,  а други припадник тзв. “ОВК“ под другу руку, на кратко 

довели до породичне куће АБ у селу Рудице, након чега су поново опт. АА и још један 

припадник тзв. “ОВК“, насилно држећи га испод руку увели у возило, којом приликом је 

опт. АА пре него што је ушао у то возило, рекао једној од ћерки АБ: „Сад га видиш задњи 

пут, нећеш да га видиш други пут“, па су кренули према месту Залцу, где је на неутврђен 

начин лишен живота, а његови посмртни остаци до данас нису пронађени; 

 

 - крајем јуна и почеком јула 1999. године у селу Рудице, општина Клина, АП 

Косово и Метохија, као вођа униформисане групе тзв. „ОВК“ заједно са више НН лица 

припадника те групе, из куће извео АЖ, где је на неутврђен начин лишена живота, а њени 

посмртни остаци до данас нису пронађени; 

  

 - крајем јуна и током јула 1999. године у селу Рудице, општина Клина, АП Косово 

и Метохија, као вођа униформисане групе тзв. „ОВК“, заједно са више НН лица 

припадника те групе, у више наврата претходно током дана улазио у куће Срба, Рома и 

Египћана, који су претходно побегли пред претњама опт.АА и НН припадника његове 

групе тзв.“ОВК“, и то: три куће АЗ, кућу АВ, кућу АИ, кућу АЈ, трактором износили из 

кућа вредне ствари, да би ноћу са бидоном долазио до тих кућа, заједно са НН 

припадницима своје групе, поливао их запаљивом течношћу и палио те куће, као и куће 

АК, АЛ, АЉ и куће АМ све у селу Рудице; 

 

 - крајем јуна и током јула 1999. године у селу Рудице, општина Клина, АП Косово 

и Метохија, као вођа униформисане групе тзв. „ОВК“ заједно са више НН припадника те 

групе, у више наврата малтретирали и злостављали више становника неалбанске 

националности и то Рома и Египћана, тако што су једном приликом АН, АЈ и два НН 

Рома одвели из њихових кућа, претукли ногама и рукама и избацили из кола, и то код 

гробља АН, а на улицу АЈ који је од батина пао у несвест, као и два НН Рома, од којих 

повреда су сва наведена лица имала црна леђа, крваве главе и због чега нису могли да 

ходају, а другом приликом је 6 - 7 малолетних Рома и Египћана насилно довео до своје 
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куће у селу Рудице, натерао их да сат времена копају јаму, након чега је уз псовке „сад ћу 

да јебем матер Циганима и Ромима што живе овде, само албанско да буде“, пуцао у 

њиховом правцу, након чега су ти младићи од страха побегли и после два дана напустили 

село Рудице и више се никад нису вратили, 

 

 - чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног 

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

 

 

 

 

  ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА 

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Василије Сератлић 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


