Република Србија
Тужилаштво за ратне злочине

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

2. април 2013.

На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 333. став 1. ЗКП-а,
члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у
поступку за ратне злочине, подижем
ОПТУЖНИЦУ
Против:
ГВОЗДЕН МИРОСЛАВА, звани „Мићан“,

.
Што је:
Кршећи правила међународног права садржана у ИВ Женевској конвенцији о
заштити грађанских лица за време рата од 12.08.1949. године, Допунског
Протокола о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба Протокол ИИ
уз наведену Конвенцију, за време оружаног сукоба у БиХ, између Армије
Републике Босне и Херцеговине и Војске Републике Српске, у првој половини
децембра месеца 1992. године, поступао противно члану 3. ИВ Женевске
конвенције став 1. тачка а) у вези са чланом 4. став 1. и 2. тачка а) Протокола ИИ
уз наведену Конвенцију, на подручју места Томашица и Сасина, Општина
Сански Мост, заједно са другим лицем, извршио убиство шест цивила, и
покушао лишити живота једно лице, све хрватске националности, на начин што
је дана 05.12.1992. године, у поподневним часовима, у месту Томашица,
Општина Сански Мост, по претходном договору да освете његовог погинулог
брата Гвозден Радослава, дошао заједно са припадницима Војске Републике
Српске Гвозден Милом, Гвозден Остојом, Гвозден Бојаном и мал.Ш.З, знајући
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да у том селу живи хрватско становништво, па када су дошли пред кућу Ш.Ф,
која се налазила поред пута, ушао наоружан аутоматском пушком у двориште
куће скупа са Гвозден Милом (недоступан државним органима) који је био
наоружан полуаутоматском пушком, у којем дворишту се налазило више лица,
па када је Гвозден Миле питао присутне како се зову и када се један од њих
представио Т.П, у намери да га лише живота, Гвозден Миле је из своје
полуаутоматске пушке испалио више пројектила у правцу Т.П, наневши му
притом две прострелне ране на десној страни врата и десној страни грудног
коша, од којих повреда је Т.П. преминуо на лицу места, док је окривљени
Гвозден Мирослав за то време стајао уз Гвозден Мила, држећи аутоматску
пушку у рукама уперену у правцу Т.П. и других лица, која су се ту налазила, да
би одмах потом Гвозден Миле у намери да лише живота Ш.М, у исту испалио
више пројектила, којом приликом је Ш.М. задобила повреде испод десног
пазуха и грудног коша, од којих повреда је преминула на лицу места, за које
време је окривљени Гвозден Мирослав стајао уз Гвозден Мила, држећи своју
аутоматску пушку уперену у правцу Ш.М. и других лица, која су се ту налазила,
па када су се остала лица разбежала, видевши да уз кућу стоји Ш.Д, у намери да
је лиши живота, Гвозден Миле је из полуаутоматске пушке испалио један
пројектил у правцу ње, погодио је у пределу главе наневши јој притом устрелну
разорну рану главе, од којих повреда је Ш.Д. преминула на лицу места, док је
окривљени Гвозден Мирослав за то време стајао уз Гвозден Мила, држећи своју
аутоматску пушку уперену у правцу Ш.Д, након тога у истом месту Томашица,
у близини дворишта у којем су претходно лишили живота три лица окривљени
Гвозден Мирослав и Гвозден Миле, крећући се у правцу села Сасина, Општина
Сански Мост, за које село су такође знали да је искључиво насељено хрватским
становништвом, видели су да им у сусрет наилази коњска запрега, натоварена
дрвима, на којима су седела два лица и једно малолетно дете, зауставили су
запрегу и питали лица како се зову, па када се један од њих представио као Т.М,
у намери да их лише живота, окривљени Гвозден Мирослав из аутоматске
пушке и Гвозден Миле из полуаутоматске пушке испалили су више пројектила
у правцу наведених лица, те том приликом лишили живота Т.М, где су му
нанели повреде изражене у виду прострелне ране главе и грудног коша, од
којих повреда је Т.М. преминуо на лицу места, док је Ш.П. задобио тешке и по
живот опасне повреде, изражене у виду устрелне ране у пределу лица и оба
рамена, са вишеструким преломима горње и доње вилице, језика и прелома
десне и леве надлактице у горњем делу, док је малолетно дете спас пронашло
бежећи у правцу шуме, затим дошли у село Сасина, Општина Сански Мост,
ушли у кућу власништво М.М, па када су у кући затекли власника куће и
његову супругу М.М, у намери да их лише живота, у исте из пушака испалили
више пројектила, којом приликом је М.М, задобио повреде изражене у виду
прострелне ране главе и грудног коша, од којих повреда је преминуо на лицу
места, док је М.М. задобила устрелну разорну рану главе, од које повреде је
преминула на лицу места.
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- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва
из члана 142. став 1. КЗ СРЈ, у вези члана 22. КЗ СРЈ.
Стога
ПРЕДЛАЖЕМ
Да се пред тим судом закаже и одржи главни јавни претрес, на који позвати:
1. Тужиоца за ратне злочине,
2. Окривљеног Гвозден Мирослава,
3. Браниоца окривљеног
4. Сведоке:
5. Вештака
Да се на главном претресу као доказ прочита и изврши увид у:
- записник о увиђају Основног суда у Приједору Кри-206/92 од 06.12.1992.
године,
- фотодокументација СЈБ Приједор бр.771/92 од 05.12.1992. године,
- записник о увиђају Основног суда у С.Мосту Кр-7289/92 од 06.12.1992. године,
- записник о увиђају Основног суда у С.Мосту Кр-7290/92 од 06.12.1992. године,
- фотодокументација убиства више лица у Сасини, СЈБ С.Мост од 06.12.1992.
године (убијени Матош Иван, Матош Манда и Матош Мате),
- потврда о привременом одузимању предмета од Гвозден Мила бр.514/92 од
05.12.1992. године, ВП 4627 Бања Лука,
- потврда о привременом одузимању предмета од Гвозден Бојана бр.513/92 од
05.12.1992. године, ВП 4627 Бања Лука,
- потврда о привремено одузетим предметима од Шимчић Горана бр.515/92 од
05.12.1992. године, ВП 4627 Бања Лука (оверена фотокопија, грешка у имену),
- потврда о привремено одузетим предметима од Гвозден Остоје бр.512/92 од
05.12.1992. године, ВП 4627 Бања Лука,
- записник о саслушању вештака (вештачење узрока и начина смрти Топаловић
Пере, Топаловић Миле, Шалић Маре, Шалић Драгиње, Матош Ивана, Матош
Мате и Матош Манде),
- записник о саслушању вештака од 14.09.2011. годиен (вештачење природе
повреда и начина настанка повреда код Ш.П.),
- медицинска документација КЦ Бања Лука бр.01-7535-2/11 од 28.07.2011. године
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са прилогом,
- акт Управе полиције СКП Бихаћ од 26.07.2011. године, са прилогом,
- извод из МКР за Гвозден Мирослава,
- извод из МКР за Матош Мату,
- извод из МКР за Матош Ива,
- извод из Матице крштених/рођених и Матице умрлих бр.41/2011-Жупа
рођења Блажене Дјевице Марије – Жупни уред Сасина, С.Мост за Матош Мату,
Шалић Марију, Шалић Драгицу, Топаловић Петра, Топаловић Милу, Матош
Манду, Матош Ива,
- обавјест о смрти за Гвозден Радослава,
- наредба за расписивање потернице, Кантонални суд Бихаћ бр.01 ОК 006544 12
КПП2 од 27.02.2012. године за Гвозден Милом,
- одлука Предсједништва Републике БиХ о проглашењу ратног стања (Сл.лист Р
БиХ 4/92)
- извод из КЕ за окривљеног.
Образложење
Постојање оправдане сумње да је окривљени Гвозден Мирослав 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.

Према резултатима спроведене истраге на несумњив начин потврђује се
оправданост ове оптужнице, да је окривљени Гвозден Мирослав, као
саизвршилац скупа са Гвозден Милом (који је недоступан државним органима)
извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из члана
142. став 1. у вези члана 22. КЗ СРЈ, на начин, месту и у време како је то описано
у диспозитиву ове оптужнице.
Окривљени Гвозден Мирослав по Замолници Кантоналног тужилаштва у
Бихаћу саслушан је пред судијом за претходни поступак Вишег суда у Београду,
Одељење за ратне злочине у присуству свог браниоца по избору, где је изнео
своју одбрану.
У току истраге, испитан је већи број сведока – очевидаца догађаја, као и сведока
који су имали посебна сазнања о самом догађају.
О постојању оправдане сумње да је окривљени Гвозден Мирослав извршио
кривично дело које му се ставља на терет, указују и објективни докази
прибављени у току истраге.
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Окривљени Гвозден Мирослав је кривично дело које му се овом оптужницом
ставља на терет, извршио са директним умишљајем, као саизвршилац, јер је
учествовао у извршењу заједно са Гвозден Милом, те је код њега постојала свест
о заједничкој сарадњи у учињеном, инкриминисаном кривичном делу, да су
раније постигли договор да се изврши освета за погинулог брата окривљеног
Гвозден Мирослава, Гвозден Радослава, према лицима хрватске националности,
за које су знали да живе у селима у којима су извршили убиства, и да је у време
извршења кривичног дела на снази била Одлука Предсједништва Р БиХ о
проглашењу ратног стања, која је ступила на снагу 20.06.1992. године (Сл.лист Р
БиХ бр.4/92).
На основу напред наведеног произилази да се у радњама окривљеног Гвозден
Мирослава 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 ова оптужница против окривљеног Гвозден Мирослава основана и
на закону заснована.

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Војислав Шошкић
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