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Београд
На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку, а у
вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа
у поступку за ратне злочине, подижем
ОПТУЖНИЦУ
Против:
1. АА, зв. “..“,
2. АБ, зв. „...“,
3.АД, зв. „…“,
4. АЂ,
5. АЕ, зв ...,
6. АЛ,
7. АЂ,
8. АК, зв ...
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9. АЖ, зв „...“, „…“,.
ШТО СУ:
за време оружаног сукоба између Савезне Републике Југославије - Војске Југославије, и
полицијских снага Републике Србије, са једне стране и Коалиције НАТО снага и
припадника наоружане војне организације «Ослободилачка војска Косова» («ОВК»или
«УЧК»), са друге стране, који се одвијао у времену од 23.марта 1999.године до 20.јуна
1999.године, у граду Пећи и у селима на подручјима општине Пећ, Аутономне покрајине
Косова и Метохије;
АА, , покојни АМ, , зв. „...“, припадници те јединице, окривљени: АБ, АЖ, АД, АЕ, АЗ са
осумњиченим АЉ,АН, АЊ, АО, АП, АР, према којима је кривични поступак раздвојен, те
заједно са осталим са НН припадницима “… и припадницима теритиријалне одбране (ТО)
међу којима окр. АК, осум. АС и АТ, према којима је кривични поступак раздвојен, и
припадницима резервног или активног састава полиције, међу којима окр.АЂ и окр. АЛ,
који су се добровољно придружили јединици „Шакали“,
стављајући се на страну српске оружане стране у сукобу, у циљу који се састојао у
протеривању албанског становништва са овог подручја и успостављању потпуне контроле
над целом територијом Косова и Метохије и стварању етнички чистог подручја,
супротно одредби из члана члана 3. став 1. тачка 1.а. и д., члана 33. Четврте конвенције о
заштити грађанских лица за време рата, од 12.08.1949. године, члана 51, 75, 76, и 77
Допунског протокола о заштити жртава међународних оружаних сукоба, уз Женевске
конвенције од 12.августа 1949. године о заштити жртава медјународних оружаних сукоба
(Протокол И), ратификована од стране Народне скупштине ФНРЈ 1950.године
према лицима која непосредно нису учествовала у непријатељствима, цивилном
становништу албанске националности, нису поступали у свакој прилици човечно и без
икакве дискриминације засноване на националном пореклу и убеђењу, већ су наређивали и
извршили оружани напад на целокупно цивилно становништво села ... и при том
-вршили појединачна и групна убиства
-примењивали мере застрашивања и терора уништавајући паљењем куће, пратеће –објекте
и моторна возила,
-присвајали имовину цивила у великим размерама одузимајући од њих новац, накит,
драгоцености, моторна возила, што све није оправдано војним потребама,
-извршили расељавање преживелог цивилног становништва из села са циљем да се оно
пресели у Републику Албанију,
па су тако:
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I окривљени АА,
заједно са сада покојним АМ
13. маја 1999. године у Пећи, у команди ВЈ, АА, у својству команданта резервног састава
177. Војнотериторијалног Одреда издао наредбу пок. АМ, непосредном командир вода
177. бригаде ВЈ, тзв. јединица „...“, да се у селима у непосредној околини Пећи, у селу
Ћушка, Павлан, и Захач, на дан ….године, изврши претрес породичних кућа у циљу
наводног проналаска и ликвидације наоружаних припадника ОВК и одузимања оружја, а
да није имао сазнања да се у тим селима налазе припадници ОВК, јер је пре тога по
његовом наређењу ова јединица у више наврата вршила претрес села у истом циљу, када је
констатовано да нема оружја ни припадника ОВК,
а знајући да је почев од краја марта 1999.године, ова јединица, све његове до тада издате
наредбе увек извршавала на начин да су њени припадници тешко кршили одредбе
Међународног права, предузимајући оружане акције према цивилном становништву,
вршећи појединачна или масовна убиства цивила, пљачке и отимачине, са чиме је био
упознат, јер је у свим акцијама одржавао радио везу и био у непосредном контакту са
командиром јединице, покојним АМ, и појединим припадницима „…“, који су на терену
извршавали његове задатке, и јер је на такво понашање припадника ове јединице више
пута упозораван од стране начелника ОУП … пре него што ће издати конкретну наредбу,
због чега је био свестан чињенице да таква наредба може имати за последицу, да пок. АМ,
са својом јединицом, изврши оружани напад на цивилно становништво села, које није било
наоружано и није учествовало у непријатељствима, те да у том нападу могу бити извршена
појединачна и групна убиства цивила, прекомерна разарања села, одузимање имовине од
албанских цивила, те да из тих села може бити протерано целокупно цивилно
становништва,
па је издавањем конкретне наредбе на такве последице пристао,
а спроводећи примљену наредбу, пок. АМ, у јутарњим сатима, на дан … године, наредио
припадницима своје јединице да из … крену пут села …, и изведу оружани напад на
становнике села Ћушка,
те су
II окривљени: АБ, АЖ, АД, АЕ, АЗ, АЂ, АК,
заједно са осумњиченима АЉ, АН, АЊ, АВ, АП, АР, АС и АТ, заједно са НН и осталим
НН припадницима “…”, ТО и полиције,
А.
извршавајући примљену наредбу као припадници јединице „...“ војним бојама и гарежом
из ауспуха нашарали лица да их неко не би препознао,
и сви заједно дошли до села ... где су их сачекали припадници полиције и ТО, који су били
мештани села или из околине и који су познавали распоред кућа у селу, међу којима су
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били припадници ТО окривљени АК и осумњичени АС и АТ и припадник резервног
састава полиције ПС ...а, окр. АЂ
па је АМ, организујући напад, поделио јединицу на четири групе и одредио сталне
припаднике своје јединице окр. АБ, осм. АЉ, осм. АВ и себе, да буду вође групе,
потом издао наредбу да се тим групама прикључе припадници-мештани који су их
сачекали и сви развију у стрелце и са различитих страна, из више праваца крену у претрес
села и кућа у селу, да све цивиле који се затекну у кућама приморају да се окупе у центру
села на једном месту, код гробља, у део села ..., а њихове породичне куће и пратеће објекте
запале,
па су сви припадници јединице „...“ заједно са припадницима полиције и ТО, наоружани
аутоматским пушкама, распоређени у четири групе, развили се у стрелце и сви заједно и
истовремено, из више праваца, пуцајући из својих оружја, претресали породичне куће, сво
становништво истерали из кућа, пуцајући из свог наоружања приморавали га да се окупи у
центру села, вршили одузимање имовине, отимачину, тако што су из кућа узимали
вредније ствари а од становништва отимали драгоцености, новац и моторна возила, те
подметањем пожара уништавали имовину цивилног становништва, палећи породичне
куће, економске објекте и моторна возила,
делујући заједно и истовремено, желећи дело као своје, те поступајући свесно и вољно у
извршењу примљене наредбе, при чему су вршили појединачна убиства цивила и то :
1. Окривљени АЖ
на почетку акције, у моменту када је са својом гупом кренуо у претрес кућа, лишио живота
два цивила мушкарца који су се налазили на улици и кретали према њима, пуцајући из
аутоматске пушке, а чији идентитет није утврђен
2. Окривљени АБ, окривљени АЗ,
заједно са осумиченим АЋ, НН ... и другим НН припадницима групе групе коју је водио
АБ
пролазећи поред дела села у којем живи породица ВНи породица АУ, окривљени АБ свим
укућанима наредио да изађу из својих кућа и скупе се у двориште куће ВХ, а
припадницима своје групе да их опколе и држе на нишану, потом и да им одузму лична
документа, новац и златан накит,
па су окривљени АЗ и осм. АЋ, заједно са за сада неидентификованим припадницима „…“
ТО и Полиције, извршавајући примљену наредбу, истерали све укућане из својих кућа,
натерали да уђу у двориште ВХ, опколили их, пуцањем из аутоматског оружја у ваздух
или испред ногу окупљених, натерали их да им предају новац, златан накит, и пазећи да
неко не пружи отпор или не побегне,
за време док су сви окупљени још били у дворишту,
окривљени АБ
-наредио придницима своје групе да издвоје и лише живота прво ДА, потом ЖТ, и на
крају ВХ, говорећи : „можете им радити шта хоћете, можете их убити, да их запалите, да
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сечете, шта год хоћете учините са овим људима“, што су осумњичени АЊ и НН ...
учинили, тако што су прво одвели ЖЋ, а потом и ЖТ у двориште куће ЖЋ где их је
осумњичени ЖУ лишио живота рафално испаљујући из пушкомитраљеза пројектиле
уњихова тела, а након пар минута на исти начин лишио живота ВХи у дворишту куће ДТ,
те су, након тога, окривљени АБ и припадници његове групе, окупљеном становништву,
групи од око сто цивила, наредили, претећи да ће их убити и пуцајући изнад њихових
глава и испред њихових ногу, да напусте куће и крену пут Албаније, па су сви цивили
окупљени у дворишту напустили село, а затим све куће у том делу села запалили
подметањем пожара

3. -припадници групе, коју је предводио окривљени АБ,
међу којима су били окривљени АЗ и осм.АЋ и
НН ...и припадници групе, коју је предводио пок. АМ,
међу којима су били и окривљени АЖ, окривљени АД,
и осум.АП,
током даљег напредовања, сви заједно дошли до засеока, где су се налазиле породичне
куће ВП и по наређењу пок. АМ, укућане претњом оружјем, натерали да се окупе у
двориште ВР, постројили поред зида куће и у њих држали упрене цеви АП, те од њих
одузели новац, драгоцености и лична документа, која је окр.АБ поцепао и бацио,
а затим
окр. Поповић Срећко приморао ВР да уђе у кућу, где га је лишио живота, испаљујући
краћи рафал у виталне делове његовог тела, од којих га је шест пројектила погодила у
тело, наневши му повреде од којих је оштећени приминуо,
те потом пок. АМ и осум. АП, оружјем приморали ЖФ, оца ЖХ, пошто су га претходно
тукли, да уђе у амбар, који се налазио поред породичне куће, где му је пок.АМ ловачким
ножем-полукамом пререзао гркљан, и док је оштећени још давао знаке живота,
осумњичени АП из своје аутоматске пушке, испалио два пројектила - један у главу а
други у груди оштећеног, услед чега је овај задобио повреде због којих је преминуо на
лицу места у амбару, а потом амбар запалили,
а окупљеном становништву, групи од око педесет цивила, наредили да напусте куће и
крену пут Албаније, па су ови цивили напустили село, а затим све куће у том делу села
запалили подметањем пожара
а за то време
4. осумњичени АЉ, као вођа треће групе, и припадници његове групе, међу њима и
осумљичени АН, заједно са осумњиченим АВ, и припадницима његове групе,
извршили оружани напад на становништво у другим деловима села Ћушка, у насељу где
се налази кућаЖЦ,
испаљујући пројектиле из својих оружја, избацивали укућане и породице из њихових
породичних кућа, куће претходно претресали, претњом да ће их убити чланове две
породице ВН из тог дела ...натерали да уђе у двориште ЖЋ куће, где су од окупљених
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отимали вредније ствари и одузимали готов новац, златан накит, сатове и друге
драгоцености,
-након чега су НН припадници „..“ натерали прво ВО, а потом и ЖЧ, да уђу у кућу ЖЋ, и
ту их лишили живота пуцајући у њихова тела из аутоматске пушке,
а потом, непрекидно пуцајући рафалном паљбом приморали становништво из овог дела
села да крене према центру села,
те све куће у том делу села запалили подметањем пожара
Б.
Окривљени : АБ, АЖ, АД, АЕ, АЗ, АЂ, АК,
заједно са осумњиченима АЉ, АН, АЋ, АВ, АП, АС и АТ, те заједно са АР,НН ...и осталим
са НН припадницима “…”, ТО и полиције
када су у центру села били сатерани сви преостали цивили у селу, њих око 300, и то један
део у двориште ГЉ а други део у двориште ВО и ГС и када је пок. АМ наредио
припадницима јединице којом је комадовао да се изврши тријаж окупљеног становништва,
тако да се жена и деце и старци раздвоје од мушкараца, који су по АМ оцени били војно
способни,
извршавајући наредбу, заједно и истовремено извршили тријаж, издвојене мушкарце
скупили на једно место на тргу код гробља, док су жене, децу и старце натерали да уђу у
двориште ГЉ и у двориште кућа ВО и ГС, а потом комплетно становништво опколили,
држали на нишану да би спречили да неко из масе не побегне или не пружи отпор, након
чега је
окривљени АБ, враћајући се по претресу кућа ка тргу, у кући Ајета Гашија пуцајући из
аутоматске пушке лишио живота ЖЏ, ДД и ДГ
- осм. АЋ, заједно са још двојицом НН припадника јединце „...“, од оштећеног ВШ одузео
100.000 ДМ, и „... „...“ , који је пронашао у дворишту ВШ, а потом, претећи да ће га убити
из аутоматске пушке, натерао ВШ пође са њим до возила и да стартује мотор, возило
одузео од њега, све како би поштедео живот његовом сину ЖШ, и возило дотерао до
центра села, где је пок.Минић из своје аутоматске пушке испаљивао пројектиле у то
возило и уништио га, а за то време
за сада НН припадник јединице „...“ оружјем натерао ДШ да уђе у двориште куће Саљи
ГА која је већ горела у пожару, и пуцањем из АП, лишио га живота код улаза у сутерен
куће,
-након чега су жене, децу и старце опколили и држали нишану, како не би побегли а од
жена одузимали новац и златан накит
-потом, по наредби АМ, држећи их, сви заједно, на нишану и претећи како ће их побити,
ако не напусте село, приморали децу и старије мушкарце да довезу тракторе са
приколицама, након чега су окупљено становништво, у укупном броју од око 250 цивила,

7
приморали да се попне на тракторске приколице и тако у 12 трактора са приколицама,
напусте село,
а за време док је у колони издвојено становништво, углавном жене, деца и старци, у
тракторским приколицама под претњом оружја напуштали село,
-три НН припадника јединице „...“лишили живота ВШ, тако што су га натерали да уђе у
нужник, који се налази на улици у близини куће ГЉ, те пуцајули у њега из свог
аутоматског оружја,
а на улици у селу на око 30 метара од гробља-трга села, пуцајући из АП лишили живота
ЗА
В.
Окривљени: АД, АЗ,АЂ, АК и АЖ
заједно са осумњиченим АН, АР,
и са НН припадницима јединице „...“,
поступајући по АМ наређењу, опколили издвојену групу од 30. војноспособних
мушкараца, држали их на нишану са оружјем у рукама и пазили да неко од њих не
побегне или не пружи отпор, док су пљачкани, а потом сви лишени живота,
свесни да на овај начин пружају додатно самопоуздање непосредним извршиоцима пљачке
и убистава и спремни да помогну егзекуцији ако затреба, на који начин су сви узели
учешће у одузимању имовине и извршењу убистава,
Г.
oкр.АБ заједно са осм. АЉ
поступајупајући по том наређењу, затражио од мушкараца, који су издвојени, да предају
лична документа, новац, златан накит и све драгоцености које поседују, што су ови и
учинили и те предмете одложили на тло испред себе,
-те приморалиЗБ, да све драгоцености и новац у укупном износу од око 20.000 ДМ покупи
са земље, спакује у две торбе величине ђачког ранца и преда им,
-по предаји кључева од моторних возила, претњом да ће их убити и оружјем, натерали
власнике истих да возила довезу и предају, па су тако од ЗВодузели путничко возило
марке „Пежо-караван“; од ЗГ камион „Мерцедес 124“, црвене боје, носивости 10 тона, који
им је овај предао, како би откупио живот свога сина ЗД и од НН оштећеног цивила
одузели један камион;
Д.
окр.АБ, окр. АЕ,
заједно са осм. АЉ, АН, АВ, АП, АЋ, пок АМ и НН ...
поступајући по истом наређењу извршили групна убиства задржаних цивила и то:
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а. Осм.АЉ, осм. АН и осм. АВ,
оружјем принудили прву групу од 12. цивила да уђу у кућу ГТ и то оштећене ДР , ДС,
ДТ, ДЋ, ДУ, ГЏ, ГШ, ДФ, ДХ, ДЦ, ДЧ и ДЏ,
где су сви заједно и истовремено пуцањем из аутоматског оружја, рафално испаљујући
пројектиле у њих, лишили их живота, осим се ДЏ који је са задобијеном
прострелном раном на левој нози, успео да искочи кроз прозор и побегне, након чега су
како би злочин прикрили, посмртне остатке скупили на гомилу, прекрили сунђерима и
ћебетом и запалили, изазивајући пожар у којем су посмртни остаци изгорели заједно са
кућом,
б- окр.АЕ,
заједно са осум, АГ и пок. АМ
оружјем приморали другу групу од 10 цивила да уђе у кућу ГВ, а потом у дневну собу и то
оштећене: ГГ, ГД, ГД, ГЂ, ГЕ, ГЖ, ГЗ, ГИ, ГЈ и ГК,
где су сви заједно и истовремено пуцањем из аутоматског оружја, рафално испаљујући
пројектиле у њих, лишили их све живота, осим ГЈ, који је успео да непримећен побегне
кроз прозор,
а како би прикрили злочин, посмртна остатке убијених, скупили на једну гомилу у соби,
прекрили сунђерима и запалили изазвавши пожар у којем су посмртни остаци изгорели
заједно са кућом,
в-окр.АБ,
заједно са осм.АЋ и НН …
трећу групу од 10 цивила, у којој су се налазили оштећени : ЂА, ЂБ, ЂВ, ЂГ, ЂД, ЂЂ,
ЂЕ, ЂЖ, ЂЗ и ЗЂ
спровели до куће ЂИ, а потом и у дневну собу, где је окр АБ изрекао „пресуду“ гласно
говорећи : „У име државе Србије, сви ћете бити убијени...“, па је, заједно са осм.АЋ
пуцајући из аутоматског оружја, а НН... који је пуцао из пушкомитраљеза и рафално
испалили пројектиле у оштећене, на који начин су их лишили их живота, а потом их из
пиштоља оверавали, пуцајући им у главу, осим ЗЂ, који је иако тешко рањен у обе ноге,
успео да неопажен побегне кроз прозор,
након чега су посмртне остатке скупили на гомилу, прекрили сунђерима и ћебетом и
упалили, изазивајући пожар у којем су посмртни остаци изгорели заједно са кућом,
па су тако радњама описаним у тачкама од А. до Д. ,
сви заједно, током овог напада:
- лишили живота укупно 43 цивила
-одузели златан накит и драгоцености у неутврђеној вредности,
-одузели укупно више од 125.000 ДМ, и то
од ВШ 100.000,00 ДМ, од ГК сат марке „Сеико“, од његове супруге 200ДМ и златан накит,
од ГЋ 850 ДМ, од ГУ око 4.000 ДМ, те 20.000 ДМ претресањем од окупљених мушкараца
у центру села,
-одузели више путничких возила и два камиона,
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а сву одузету имовину предали пок.АМ по завршеној “акцији”, који је део “плена” задржао
за себе а део поделио припадницима своје јединице окр. АБ, окр. АД, и осумњиченима
АП, АЉ АН, АЋ и АО
-изазивањем пожара уништили више од 40 породичних кућа, и више од 40 пратећих
објеката, међу којима и куће породица: ЗЕ, ЗЖ, ГК, ГД, ЂИ, ЗИ, ГВ, ЗЈ,ЗК, ЗЛ, ЖЋ, ЗЉ,
ЗМ, ЗН, ВО, ЗЊ, ЗО, ЗП, ЗР, ЗС, ГС, ЗТ, ЗЋ, ЗУ, ЗФ, ЗХ, ЗЦ, ЗЧ, ДФ, ЖЦ, ЗЏ, ЗШ, ИА, ИВ,
ИГ,ИД, ИЂ, ИЕ, ИЖ и ИИ
-изазивањем пожара и рафалном паљбом уништили 3 камиона, 5 путничких моторних
возила и 3 трактора,
- протерали из села више од 400 цивила и то жене, децу и старце

III
окривљени АЛ, командир ПС … који се добровољно придружио нападу на цивилно
становништво Ћушка са циљем да се то становништво расели и протера из села, са
полицијским возилом сачекао код аутобуске станице у селу поред главног пута колону
трактора са приколицама у којој се налазили више од око 250 протераних становника села
… и наредио им да напусте село, те колону усмерио на главни регионални пут и упутио их
да тим путем крену из села у правцу града Пећи и Републике Албаније, пратећи их
полицијским возилом, до фабрике акумулатора у Пећи, где се налазио полицијски пункт,
- чиме су као саизвршиоци извршили кривично дело ратни злочин против
цивилног становништва из чл. 142. КЗ СРЈ у вези чл. 22 КЗЈ.
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