
Република Србија
Тужилаштво за ратне злочине

ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ
-Одељење за  ратне злочине-

25. Јун 2010.

На основу чл. 265. ст.1. у вези чл. 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном
поступку и чл. 3. 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:

1. БУДИСАВЉЕВИЋ ЧЕДА, рођен 06.01.1966.године у Госпићу, Република
Хрватска, држављанин Републике Србије, неожењен, отац једног детета,
машински техничар, без запослења, настањен у Новом Саду, налази се у
притвору Вишег суда у Београду - Одељења за ратне злочине, који му се
рачуна од 28.12.2009.године када је лишен слободе,

2. МАЛИНОВИЋ МИРКА, рођен 31.05.1962.године у Госпићу, Република
Хрватска, држављанин Републике Србије, ожењен, отац двоје деце, пензионер,
настањен у Београду, налази се у притвору Вишег суда у Београду - Одељења
за ратне злочине, који му се рачуна од 28.12.2009.године када је лишен
слободе,

3. БОГУНОВИЋ МИЛАНА, рођен 20.06.1952.године у Госпићу, Република
Хрватска, држављанин Републике Србије, ожењен, отац једног детета,
машински инжењер, без запослења, настањен у Бачком Грачацу, налази се у
притвору Вишег суда у Београду - Одељења за ратне злочине, који му се
рачуна од 28.12.2009.године када је лишен слободе,

4. ГРУИЧИЋ БОГДАНА, рођен 24.02.1951.године у Студеници, општина Госпић,
Република Хрватска, држављанин Републике Србије, ожењен, отац двоје деце,
аутолимар, настањен у Српској Црњи, налази се у притвору Вишег суда у
Београду - Одељења за ратне злочине, који му се рачуна од 28.12.2009.године
када је лишен слободе,

ШТО СУ:

Током октобра месеца 1991.године на подручју општине Теслинград (Лички
Осик) у Републици Хрватској, у саставу тадашње Социјалистичке Федеративне
Републике Југославије (СФРЈ), као припадници Министарства унутрашњих
послова (МУП) Српске Аутономне Области (САО) Крајине и Територијалне
одбране (ТО) Теслинграда, кршећи правила међународног права за време



оружаног сукоба који је тада постојао, а није имао карактер међународног
сукоба, између јединица Југословенске Народне Армије (ЈНА), ТО и МУП-а
САО Крајине као и добровољаца с једне стране и хрватских оружаних
формација, у чијем су саставу биле јединице МУП-а Хрватске, Збора народне
гарде (ЗНГ) и добровољци с друге стране, противно чл.3. ст.1. тач.1а. и чл.4.
ст.1. ИВ Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од
12.08.1949.године („Службени лист ФНРЈ“, бр.24/50), чл.4. ст.1. и ст.2. тач.а) и
чл.13. Допунског протокола уз Женевске конвенције о заштити жртава
немеђународних оружаних сукоба (Протокол ИИ) од 12.08.1949.године
(„Службени лист СФРЈ“, Међународни уговори бр.16/78), према цивилним
лицима која не учествују у непријатељствима као и цивилним лицима која су
затворена и лишена слободе у вези оружаног сукоба и налазе се у власти једне
од страна у сукобу, према којима се мора поступати у свакој прилици човечно и
која морају бити заштићена од сваког насиља, вршили убиства,

при чему су:

у првој половини октобра месеца 1991.године у Теслинграду, након што су, због
сумње да поседују радио-станицу и да сарађују са хрватским оружаним
формацијама, лишени слободе Ракић Мане, његови синови Ракић Драган и
Ракић Милован и ћерка Ракић Радмила, окр.Орловић Душан, против кога је
поступак раздвојен, као начелник ресора Државне безбедности (ДБ) МУП САО
Крајине, коме се као свом претпостављеном обратио окр.Будисављевић Чедо
командир специјалне јединице МУП САО Крајине и заменик командира станице
милиције (СМ) Теслинград, питајући га шта да ради са ухапшеним члановима
породице Ракић као и Ракић Луцијом, супругом Ракић Манета, која је била на
слободи, а након што је упознат за шта се породица Ракић терети, наредио
окр.Будисављевић Чеду да их лиши живота, што му је поновио и након пар
дана, када му се истим питањем још једанпут обратио окр.Будисављевић Чедо,

да би:

- у ноћи између 20. и 21.10.1991.године, окр.Будисављевић Чедо, поступајући
по примљеном наређењу окр.Орловић Душана, против кога је поступак
раздвојен, постигао договор са припадницима ТО Теслинград, окр.Малиновић
Мирком и окр.Богуновић Миланом да заједнички лише живота ошт.Ракић
Луцију, након чега су, наоружани ватреним оружјем, дошли до места Широка
Кула, засеок Седлари, до викендице у којој је она боравила, да би
окр.Малиновић Мирко и окр.Богуновић Милан остали у дворишту чувајући
стражу, док је окр.Будисављевић Чедо ушао у викендицу и хицима из ватреног
оружја лишио живота ошт.Ракић Луцију, након чега су окр. Будисављевић Чедо,
окр.Малиновић Мирко и окр.Богуновић Милан, запалили њен леш и викендицу;

- неколико дана касније, крајем октобра  1991.године, у вечерњим часовима,
окр.Будисављевић Чедо, поступајући по примљеном наређењу окр.Орловић
Душана, против кога је поступак раздвојен, постигао договор са припадницима
ТО Теслинград, окр.Малиновић Мирком, окр.Богуновић Миланом   и
окр.Новаковић Гораном, против кога је поступак раздвојен, и припадником СМ
Теслинград окр.Груичић Богданом да заједнички лише живота ухапшене
чланове породице Ракић и то Ракић Манета, Ракић Драгана, Ракић Милована и
Ракић Радмилу, па су им у просторијама СМ Теслинград, најпре везали



лепљивом траком руке и затворили им уста, а затим их увели у комби возило
марке „Там“ којим је управљао окр.Груичић Богдан, и превезли до Сврачковог
села, до крашке јаме „Голубњача“, где су их окр.Будисављевић Чедо,
окр.Малиновић Мирко, окр.Богуновић Милан, окр.Груичић Богдан и
окр.Новаковић Горан, против кога је поступак раздвојен, хицима из ватреног
оружја лишили живота и потом бацили у јаму,

- чиме су извршили кривично дело ратни злочин против цивилног становништва
из чл.142. ст.1. Кривичног закона Савезне Републике Југославије (КЗ СРЈ) у
саизвршилаштву у вези чл.22. истог Закона.

П Р Е Д Л А Ж Е М

Да се пред тим судом закаже и одржи главни јавни претрес, на који да се
позову:

I - Тужилац за ратне злочине.

II - Оптужени: Будисављевић Чедо, Малиновић Мирко, Богуновић Милан и
Груичић Богдан, које привести из притвора Вишег суда у Београду.

III - Браниоци оптужених.

IV - Сведоци ошт.

V – Сведоци:

VI – Вештаци:

Да се у доказном поступку прочитају:

- записник о увиђају Окружног суда у Книну бр. Кир.1/91 од 20.11.1991. године и
да се изврши увид у целокупан спис тога суда бр.Кио.2/91;

- записник о ексхумацији;

- записници о прегледу посмртних остатака са ДНК анализом за пок. Ракић
Манета, Ракић Драгана, Ракић Милована и Ракић Радмиле, Медицинског
факултета у Загребу-Института за судску медицину;

- извештаји о идентификацији поменутих пок. од 02.10.2007. године и потврде о
њиховој смрти, Завода за судску медицину и криминалистику из Загреба;

- решења о  одређивању и продужењу притвора за окр. Окружног суда у
Сомбору и Вишег суда у Сомбору;

- налази и мишљења вештака судске медицине, вештака неуропсихијатра и
прихолога, приложене списима;

- изводи из казнене евиденције за окр.



Да се изврши увид у целокупне списе Окружног суда у Сомбору, бр. Ки.82/06 и
Ки.104/09 као и у списе Вишег суда у Сомбору, бр. Ки-4/10;

Да се према окривљенима ПРОДУЖИ ПРИТВОР, сходно чл.142. ст.1. тач.5.
ЗКП, јер и даље стоје разлози због којих им је притвор одређен, а потом
продужаван.

ТУЖИЛАЦ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Владимир Вукчевић


