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Република Србија
Тужилаштво за ратне злочине

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

8. април 2013.

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о
кривичном поступку и члана 3. и члана 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. ЂУРЕ ТАДИЋА, званог „Мрђа“, рођен . године у 
Општина  са пребивалиштем у , држављанин

, ,
неосуђиван, не води се други кривични поступак;

Што је:

за време немеђународног оружаног сукоба на територији Републике Босне и
Херцеговине (БиХ) који се водио између Армије Р БиХ и Војске Републике
Српске, као припадник војске Републике Српске – Рајиновачке чете II вод, I и II
одељење, противно одредбама члана  3. став 1. тачка а) IV Женевске конвенције
о заштити грађанских лица за време рата од 12. августа 1949. године, у вези
члана 4. став 1. и 2 тачка а) Допунског Протокола уз Женевске конвенције о
заштити жртава немеђународних оружаних сукоба (Протокол II), дана 23.
септембра 1992. године, у временском периоду од 16:00 до 17:00 часова, у месту
Дуљци, Општина Бихаћ, заједно са Зораном Тадићем, Јовицом Тадићем
званим „Кајо“, Зораном Бергом, Жељко Бабићем (који су у међувремену
правноснажно осуђени) Светком Тадићем (недоступан државним органима),
сада покојнима Слободаном и Гојком Ђурићем, кршећи правила међународног
права за време рата у БиХ, у саизвршилаштву, извршио убиство и покушај
убиства цивилних лица и то тако што су дошли са два путничка моторна
возила, од којих је возило марке „Пежо“ возио окривљени Ђуро Тадић до места
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где су цивили бошњачке националности, са подручја насеља Рипач и Орашац,
Општина Бихаћ, радили на радној обавези брања шљива, одређеној од стране
Ратног председништва Српске Општине Бихаћ, да би сви наоружани
аутоматским оружјем, обучени у војне и полицијске униформе и маскирани са
капама и чарапама на глави, пришли до цивила, који су том приликом седели
испред куће Х.Б, а неки од њих радили по околним воћњацима, у намери да их
лише живота, у исте испалили више рафала из аутоматских пушака, те када су
видели да се неки од цивила сакривају у шталу у близини асфалтног пута, на
сеник исте бацили бомбу, а неке од цивила убадали ножем, којом приликом су
лишили живота Хасу Насуфовића, рођеног  године, Бекира Шахиновића,
рођеног  године, Сафију Шахиновић, рођену  године, Хаснију Шехић,
рођену  године, Исмету Џаферагић, рођену  године, Зејну Шарић,
рођену  године, Садету Мујић, рођену  године, Муху Дупановића,
рођеног  године, Меху Дупановића, рођеног  године, Агу Дупановића,
рођеног  године, Шеру Ракића, рођеног  године, Хусу Шарића,
рођеног  године, Вахиду Војић, рођену  године, Фатиму Војић, рођену

 године, Сенију Војић, рођену  године, Алдину Војић, рођену 
године, Сабиру Колаковић, рођену  године, Сафију Шехић, рођену 
године, а потом тела убијених стављали на гомилу и палили, док су истог дана и
на истом месту, у намери да лише живота Т.Х, која се налазила у непосредној
близини куће Х.В, у исту испалили више метака из аутоматских пушака, којом
приликом је иста задобила тешке телесне повреде са трајним и знатним
последицама, израженим у виду вишеструког прелома обе кости подлактице и
повреде на левој надлактици, а која се успела спасити бежећи у унутрашњост
куће,

- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва
из члана 142. став 1. КЗ СРЈ у вези члана 22. КЗ СРЈ.

П Р Е Д Л А Ж Е М

Да се пред Вишим судом у Београду – Одељењем за ратне злочине закаже и
одржи главни јавни претрес, на који позвати:

I - Тужиоца за ратне злочине
II - Окривљеног: Ђуру Тадића
III - Браниоца окривљеног
IV - Сведоке – оштећене
V - Сведоке
VI – Вештаке

Да се у доказном поступку прочита и изврши увид у:
- обавест Тужилаштва БиХ бр.КТРЗ 13/07 од 19.10.2007. године,
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- записник о испитивању сведока М.Р.
- записник о испитивању сведока И.В.
- записник о испитивању сведока Б.Д.
- записник о испитивању сведока Р.Р.
- акт КМУП Управа полиције, СКП бр.05-1/04-5-1945/07 од 13.11.2007. године са
фотодокументацијом СЛ 07 од 09.11.2007. године,
- акт Института за нестала лица БиХ бр.03/1-40-2-3523/11 од 13.09.2011. године,
- Наредбу за ексхумацију и обдукцију, Кантоналног суда Бихаћ бр.Кри-19/00 од
06.04.2000. године,
- записник о ексхумацији, Кантонални суд Бихаћ бр.Кри 19/00 од 08.04.2000.
године,
- фотодокументацију и цртеж лица места ексхумације остатка костију од девет
тела Ћукови – Орашац, Општина Бихаћ, од 07.04.2000. године,
- записник о ексхумацији и обдукцији тела нађених на локацији Ћукови –
Орашац – Дуљци – Дулиба са налазом и мишљење вештака,
- записник о извршеним обдукцијама посмртних остатака, Управа полиције
СКП бр.05-1/04-5-141/11 од 14.02.2011. године (тела под ред.бр.9, 10, 12, 19, 20, 21
и 27),
- фотодокументацију обдукције Исмете Џаферагић КМУП бр.СЛ/11 од
09.02.2011. године,
- фотодокументацију обдукције Садете Мујић КМУП бр.СЛ/11 од 09.02.2011.
године,
- фотодокументацију обдукције Хасе Насуфовића КМУП бр.СЛ/11 од 09.02.2011.
године,
- фотодокументацију обдукције Мухе Дупановића КМУП бр.СЛ/11 од
09.02.2011. године,
- фотодокументацију обдукције Мехе Дупановића КМУП бр.СЛ/11 од 09.02.2011.
године,
- фотодокументацију обдукције Ибрахима Мешића КМУП бр.СЛ/11 од
09.02.2011. године,
- фотодокументацију обдукције Хусе Шарића КМУП бр.СЛ/11 од 10.02.2011.
године,
- записник о обдукцији за Сафију Шахиновић,
- ДНК извештај за Сафију Шахиновић - ICMP,
- записник о обдукцији за Сенију Војић,
- ДНК извештај за Сенију Војић -  ICMP,
- записник о обдукцији за Хусу Шарића,
- ДНК извештај за Хусу Шарића  - ICMP,
- записник о обдукцији за Хасу Насуфовића,
- ДНК извештај за Хасу Насуфовића – ICMP,
- записник о обдукцији за Муху Дупановића,
- ДНК извештај за Муху Дупановића  - ICMP,
- записник о обдукцији за Исмету Џаферагић,
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- ДНК извештај за Исмету Џаферагић - ICMP,
- записник о обдукцији за Ибрахима Мешића,
- ДНК извештај за Ибрахима Мешића - ICMP,
- записник о обдукцији за Меху Дупановића,
- ДНК извештај за Меху Дупановића - ICMP,
- записник о обдукцији за Садету Мујић,
- ДНК извештај за Садету Мујић- ICMP,
- налаз и мишљење вештака о природи повреде и начину настанка повреде код
Т.Х,
- фотодокументацију повреда за Т.Х,
- медицинску документацију на име Т.Х,
- изводе из Матичне књиге умрлих за Сафију Шахиновић, Бекира Шахиновића,
Хаснију Шехић, Муху Дупановића, Агу Дупановића, Здравка Вуцељу, Милана
Векића, Изета Војића, Рифата Ракића, Ибрахима Мешића и Бећу Дупановића,
- оверену копију решења Српске Општине Бихаћ, Ратно председништво од
04.09.1992. године о увођењу радне обавезе,
- списак радника СЈБ Српска Општина Бихаћ распоређених на рад у резервну
станицу милиције у Кулен Вакуфу од 15.06.1992. године,
- списак Рајиновачке чете,
- наредбу о обустави истраге против Гојка и Слободана Ђурића Кт.бр.242/95-РЗ
од 08.12.2006. године,
- акт Дирекције за координацију полицијских тела БиХ бр.20-04/1-14-6-1-РЗ-
5464/11-3 од 20.10.2011. године за Ђуру Тадића,
- правноснажну пресуду Кантоналног суда у Бихаћу бр.01 0 К 006076 12 К од
01.02.2012. године,
- фотокопију Одлуке о проглашењу ратног стања (Сл.лист Р БиХ бр.7/92),
- фотокопију Одлуке о укидању ратног стања (сл.лист Р Бих бр.50/95),
- извештај из КЕ за окривљеног.

О б р а з л о ж е њ е

Постојање оправдане сумње да је окривљени Ђуро Тадић извршио кривично
дело ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. КЗ СРЈ у вези
члана 22. КЗ СРЈ, произилази на основу резултата спроведене истраге и
предложених доказа.
...
На основу напред наведеног произилази да се у радњама окр. Ђуре Тадића,
стичу сва битна обележја кривичног дела ратни злочин против цивилног
становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ, у вези члана 22 КЗ СРЈ, те сматрам да
је оптужница против окр. Ђуре Тадића основана и на закону заснована.

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Снежана Станојковић




