
Република Србија 

Тужилаштво за ратне злочине 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

ОДЕЛзЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

11. мај 2012. 

На основу члана 43 став 2 тачка 5 и члана 331 ЗКП, подижем 

О П Т У Ж Н И Ц У  

Против: 

АА од оца АБ и мајке АВ, са пребивалиштем у ... Призрену 

ШТО   ЈЕ  

14. јуна 1999. године, у Призрену, Аутономна покрајина Косово и Метохија, за 

време оружаног сукоба између војних снага Савезне Републике Југославије и 

полицијских снага Републике Србије, са једне стране, и припадника наоружане 

војне формације Ослободилачке Војске Косова - ОВК и Коалиције НАТО пакта, 

са друге стране, у ситуацији када су се оружане снаге Савезне Републике 

Југославије и оружане снаге Коалиције, налазиле у фази повлачења са Косова и 

Метохије, као припадник наоружане војне формације Ослободилачке војске 

Косова, кршио правила Међународног права за време оружаног сукоба 

садржана у одредбама члана 3 став 1 тач. а.. Женевске конвенције о заштити 

грађанских лица за време рата (IV Женевске конвенције), од 12.08.1949. године, 

као и члана 4 тачка 1 и тачка 2. а., г. и х, те члана 13. Допунског протокола уз  

 



Женевске конвенције о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба од 8. 

јуна 1977. године (Протокол II), у намери да српско становништво силом и 

оружјем примора да напусти подручје општине Призрен 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, наоружан личним 

пешадијским наоружањем, делујући у заједници са за сада НН припадницима 

Ослободилачке војске Косова, поступајући умишљајно, желећи остварење дела 

као своје и као заједничко, према цивилном становништву српске 

националности вршио противзаконита затварања и повреде телесног 

интегритета, на начин да би у Призрену, у улици Дурмиш Аслани, око 11, 00 

часова, зауставио возило марке „Застава", марке „Југо 55", у којем су се 

налазили оштећени — и — , наредио им да изађу из возила, претресао, узео 

лична документа, новац и друге вредности, ударио ошт. — кундаком пушке у 

главу, везао им руке канапом, те их је, заједно са осталим НН припадницима 

ОВК, претњом оружјем да ће их убити, спровео низ улицу око двеста метара 

дал>е, ударајући их повремено кундаком своје пушке по глави и телу, до 

дворишта једне куће, где их је противправно затворио и држао затворене више 

сати, након чега је, заједно са НН припадником ОВК, сву тројицу оштећених 

одвезао до призренског насеља Ортокол, где је зауставио возило, избацио их из 

возила и наредио им да оду у Србију, уколико желе да остану у животу, 

одузевши им возило и све ствари у њему, 

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

цивилног становништва из чл. 142. ст.1. КЗЈ, у вези са чл. 22.КЗЈ 

Стога 

П Р Е Д Л А ЖЕМ 

Да се пред вишим судом у Београду Одељења за ратне злочине, одржи претрес 

на који да се изведу следећи докази: 

1. Саслушање   окривљеног   АА                                                                        

2. Да се у својству сведока испитају : 

3. Да се у доказном поступку прочитају 

4. Да се изврши увид у фотографије које се налазе у списима предмета. 

5. Да се према окривљеном продужи притвор одређен решењем истражног  



судије за претходни поступак бр. Ки. По2 5/2012 од 16.04.2012. године, на основу 

чл.213. ЗКП-а са разлога који су предвиђени чл.211. ст.1. тач.1. ЗКП. 

ТУЖШАЦ ЗА РАТНЕ ЗАОЧИНЕ 

Владимир Вукчевић 


