Република Србија
Тужилаштво за ратне злочине
ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ
-Одељење за ратне злочине11. март 2010.
На основу чл.46. ст.2. тач.3, чл.265. ст.1. и чл.266. Законика о кривичном
поступку, те на основу чл.3. и чл.4. ст.2. Закона о организацији и надлежности
државних органа у поступку за ратне злочине, пред тим судом подижем
ОПТУЖНИЦУ
П р о т и в:
РАДИВОЈ ДАРКА, званог „Гургула“, из Сомбора, рођеног 03.12.1969.године у
Вуковару, осуђиваног пресудом Војног суда у Осијеку К.бр.812/93 од
10.06.1994.године на казну затвора у трајању од 12 година због кривичног дела
тероризам из чл.236. КЗ РХ, казну није издржао јер је поступак извршења
казне обустављен решењем Жупанијског суда у Осијеку КВ.150/98 од
27.04.1998. године на основу Закона о опћем опросту;
Ш Т О ЈЕ:
Дана 20.11.1991.године, за време оружаних сукоба на територији тадашње
Републике Хрватске између оружаних снага ЈНА, јединица Територијалне
одбране и милиције „САО Крајина“ са једне стране и полицијских и паравојних
формација Републике Хрватске са друге стране, а на подручју општине Тења,
након оружаног сукоба код Сарваша и Орловњака, између ЈНА, Територијалне
одбране Тења и милиције у саставу Територијалне одбране Тења, с једне
стране и хрватске војске (ХВ) са друге стране, као припадник милиције у
саставу ТО Тења, кршећи правила међународног права за време оружаног
сукоба, противно одредбама члана 3. тачка 1а) Женевске конвенције о
поступању са ратним заробљеницима (ИИИ Женевска конвенција) од
12.08.1949.године, ратификована од стране Народне Скупштине ФНРЈ од
1950.године („Службени лист ФНРЈ“ број 24/50) и чл.4. ст.1. и 2а) Допунског
протокола уз Женевске конвенције од 12.08.1949.године о заштити жртава
немеђународних оружаних сукоба (Протокол ИИ) од 08.06.1977.године
(„Службени лист СФРЈ“ бр.16/78), извршио убиство рањеног, а потом
заробљеног Марјана Плетеша, припадника 130.бригаде ХВ-а, који је као
заробљеник престао да учествује у непријатељствима и био онеспособљен за
борбу услед ране – повреде у пределу ноге, на тај начин што га је заједно са
припадником милиције, Бранком Стјепановићем извео из амбуланте у Тењи, у
намери да их Бранко Стјепановић својим приватним возилом превезе до
команде у Боботи, те је током пута код месног гробља у месту Ћелије, након
што је рекао Стјепановићу да заустави возило, из возила извео оштећеног
Плетеша и у близини улаза у гробље, у њега испалио рафал из аутоматске
пушке, наневши му повреде по глави и целом телу, услед којих је код

оштећеног Плетеша наступила смрт,
- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против ратних заробљеника из
чл.144. КЗЈ.
Стога,
ПРЕДЛАЖЕМ
Да суд закаже и одржи главни јавни претрес на који позвати:
1.Тужиоца за ратне злочине;
2.Окривљеног Радивој Дарка,
3.Браниоца окривљеног Радивоја,
4. Оштећену
5.Сведоке:
Образложење
Основана сумња да је оптужени Радивој Дарко извршио кривично дело које му
се овом оптужницом ставља на терет, произилази на основу резултата
спроведене истраге и предложених доказа.
......
Описане радње оптуженог Радивој Дарка представљају кршење правила
међународног права за време оружаног сукоба и то одредбе чл.3. тач.1а)
Женевске конвенције о поступању са ратним заробљеницима (ИИИ Женевска
конвенција) и чл.4. ст.1. и 2а) Допунског протокола уз Женевску конвенцију о
заштити жртава немеђународних оружаних сукоба (Протокол ИИ), јер је
извршио убиство ратног заробљеника, па се у таквим његовим радњама стичу
сви битни елементи кривичног дела ратни злочин против ратних заробљеника
из чл.144. КЗЈ, те је ова оптужница основана и на закону заснована.
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