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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ 

ЗЛОЧИНЕ 

КТРЗ-бр.7/04 

 07.07.2005. године 

Б е о г р а д 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

ОПТУЖНИЦУ 

 

Против: 

 

 АА звани «...» и «...»,  .... 
 

Ш Т О     Ј Е: 

 

 

У току јуна 1999. на територији општине Ђаковице, 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, са друге стране, те истовремено, 

у контексту ратног сукоба између снага СРЈ и Коалиције НАТО пакта,  

искоришћавајући ситуацију када су се војне снаге Савезне 

Републике Југославије и оружане снаге Коалиције налазиле у фази 

прекида ратних дејстава и у фази повлачења са Косова и Метохије,  

као припадник наоружане војне формације Ослободилачке војске 

Косова, Војне полиције - тзв. групе «Ципат», кршећи правила 

Међународног права за време оружаног сукоба садржана у одредбама 
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члана 2.став 1, члана 3.став 1. тачка 1. и став 2. тачка а., ц., и д, те чл. 

27. ст.1. и 2.  Четврте Женевске конвенције о заштити грађанских лица 

за време рата, од 12.08.1949.године, чланова 51., 75. и 76. Допунског 

протокола I - о Заштити жртава немеђународних оружаних сукоба, те 

члана 4. тач. 1. и 2. тач. а и е и члана 13., Допунског протокола II о 

Заштити жртава немеђународних оружаних сукоба, 

у заједници са пок.АБ, према којем је поступак обустављен, и 

другим за сада НН припадницима Ослободилачке војске Косова, 

припадници јединица које су се налазиле под командом АВ, 

команданта Оперативне зоне «...», заједно предузимао радње, свестан 

заједничког деловања ради остварења заједничког циља; успостављања 

потпуне контроле над територијом Косова и Метохије од стране 

Ослободилачке војске Косова  и протеривања неалбанског живља са 

тог подручја,  

према цивилном становништву неалбанске националности вршио 

противзаконита затварања, лишавајући их права на правилно и 

непристрасно суђење, према цивилном становништву вршио убиства, 

мучења, нечовечна поступања,  повреде телесног интегритета и 

силовања,  

 

па је тако: 

 

- 12.06. 1999. године, око 17,30 часова  у близини фабрике «Емин 

Дураку» зауставио сватовску колону у којој су се налазили Роми, 

оштећени, које је  противзаконито затворио, и у просторији портирнице 

фабрике држао затворене 3-4 сата за које време су их сви заједно и 

истовремено кундацима и ногама тукли по глави и телу, ножем 

наносили телесне повреде у виду посекотине по телу, а затим, око 18 

часова, заједно са припадницима ОВК, пребацио у подрум хотела 

«Паштрик», пошто је такву  наредбу преко радио везе примио  окр. 

......., где су сви били затворени четири дана и четири ноћи, и за то 

време, непрекидно, сам или у заједници са другим припадницима ОВК, 

злостављао све оштећене и ударао их палицама или рукама по глави и 

телу, покушавајући да од њих изнуди признање о сарадњи са српским 

снагама и о њиховом наводном учешћу у борби против ОВК, претио да 

ће их убити говорећи: «Шта сте чекали што нисте отишли у Србију, 

овде нам не требате», па је  заједно са другим припадницима  ОВК, 

ножевима наносио телесне повреде свим затвореним лицима секући им 

поједине делове тела, наносећи им и убодне ране по телу и по њиховим 
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телима гасио цигарете, приморавајући поједине оштећене да пију своју 

мокраћу из пластичних посуда или једу измет, 

 

- 12.06. 1999.године од око 19,00 часова, одвео малолетну девојку 

у хотелску собу,  где јој је, заједно са за сада НН припадником ОВК, 

претио како ће је убити ако се не скине, при чему јој је показао нож и 

пиштољ, а како су обојица били и наоружани аутоматским пушкама, то 

су је претњом да ће непосредно напасти на њен живот принудили да 

скине одећу са себе, те је над њом извршио обљубу, после чега је и НН 

припадник ОВК, искористивши околност да је отпор оштећене  

сломљен,  такође, над њом извршио обљубу,  

 

 - 13.06 у јутарњим часовима лишио слободе на за сада неутврђен 

начин и противправно затворио у истом подруму хотела «Паштрик» 

оштећено лице, а истог дана око 18,00 часова и другог оштећеног, које 

је злостављао, ударао их палицама или рукама по глави и телу, 

ножевима наносио телесне повреде у виду посекотина или убодних 

рана, и по њиховим телима гасио цигарете,  

- у ноћи 13. и 14. 06. тукао оштећеног над којим је извршио 

противприродни блуд, тако што му је   окривљени ........... ставио свој 

полни орган у чмар, док му је оптужени АА истовремено стављао свој 

полни орган у уста, а затим оштећеном нанео тешке телесне повреде, 

тако што је стајао у непосредној близини и пазио на друге затворенике, 

за време док је пок. АБ додао свој нож окр. ................., који је ножем 

оштећеном одсекао десно уво, а потом одсечено уво угурао у уста 

другом оштећеном и натерао га да једе, након чега је пришао АГ истим 

ножем, у намери да га лиши живота, задао ударац у пределу грудног 

коша са леве стране, наневши му убодну рану у пределу срца, услед 

које је овај одмах преминуо, 

 

- па је тако укупно противправно затворио тринаест лица, које је 

држао затворене и према њима вршио мучења и нечовечна поступања, 

да би 14.06, у вечерњим сатима, по нардби АВ, пустио на слободу 

малолетну девојку и још пет оштећених,  

 

- у ноћи 15.06.1999,  око 02,00 часова, заједно са АБ везао четири 

оштећена, пошто им је ............... саопштио да ће по наредби АВ бити 

стрељани, након чега су  их сви заједно и истовремено утоварили у 

неколико возила и одвезли на место зв. «...», у близини кланице «...», 

где су их постројили један до другога лицем окренутим према њима, а 
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потом, сви заједно и истовремено из аутоматског оружја, из непосредне 

близине, испалили неколико рафала и при том лишили живота АД, АЂ 

и АЕ, док је један оштећени, искористивши непажњу, побегao са лица 

места,  

 

 

 - чиме је као саизвршилац извршио кривично дело Ратни 

злочин против цивилног становништва из чл. 142. ст.1. ОКЗ у вези 

чл. 22 ОКЗ. 

 

 

 
 

 

ТУЖИЛАЦ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Владимир Вукчевић   
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