TABLIČNI PREGLED PRAĆENIH RASPRAVA U POSTUPCIMA ZA RATNE ZLOČINE NA ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ U
RAZDOBLJU 1. SRPNJA ― 20. STUDENOGA 2013. GODINE
Postupci u kojima su donijete prvostupanjske presude

1.

Slučaj / stadij
postupka

Optužnica / kazneno djelo /
zastupnik optužbe

Zločin počinjen
silovanjem u Dalju

Optužnica Županijskog državnog
odvjetništva u Osijeku

Završen
prvostupanjski
postupak

Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva
Zastupnik optužbe:
Miroslav Dasović, zamjenik
županijskog državnog odvjetnika
u Osijeku

2.

Zločin u
Saborskom
Završen
prvostupanjski
postupak

Optužnica Županijskog državnog
odvjetništva u Karlovcu broj KDO-4/03 od 22. prosinca 2011.
Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva
Zastupnik optužbe:
Nenad Bogosavljev, zamjenik
županijskog državnog odvjetnika
u Rijeci

Sud / vijeće

Županijski sud u Osijeku
Vijeće za ratne zločine:
sudac Zvonko Vekić,
predsjednik Vijeća;
sudac Ninoslav
Ljubojević, član Vijeća;
sudac Miroslav Rožac,
član Vijeća

Okrivljenici /
pripadnost
postrojbama /
pritvor

Ljubinko
Radošević i
Vojislav Grčić
Pripadnici srpskih
postrojbi
Nalaze se u
pritvoru

Županijski sud u Rijeci

Zdravko Pejić

Vijeće za ratne zločine:
sutkinja Ika Šarić,
predsjednica Vijeća;
sudac Zoran Sršen, član
Vijeća;
sutkinja Srebrenka Šantić,
članica Vijeća

Pripadnik srpskih
postrojbi
Nedostupan

Presuda

Žrtve

Primjedbe / problemi /
pitanja od važnosti za
pravično suñenje

Vijeće za ratne
zločine Županijskog
suda u Osijeku 4.
rujna 2013. donijelo je
presudu kojom je
svaki od optuženika
osuñen na kaznu
zatvora u trajanju od
12 godina.

Žrtva - silovana:
jedna ženska osoba

Iako je rasprava bila
zatvorena za javnost,
nakon pojedinih ročišta
glavne rasprave u
medijima su objavljivana
dogañanja sa rasprave i
imena svjedoka,
uglavnom članova obitelji
oštećene, ispitanih na
raspravi.

Vijeće za ratne
zločine Županijskog
suda u Rijeci 23. rujna
2013. proglasilo je
krivim opt. Zdravka
Pejića i osudilo ga na
kaznu zatvora u
trajanju od 15 godina.

Žrtve – ubijeni:
Nikola i Kata
Dumančić

Boravište opt. Pejića je
nepoznato. Suñeno mu je
u odsutnosti. Prema
navodima u optužnici,
njegovo posljednje
poznato prebivalište bilo
je u Kotor Varoši, u Bosni
i Hercegovini.

3.

Zločin u
Podvožiću
Završen
prvostupanjski
postupak.

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u Karlovcu
broj K-DO-33/10 od 18. travnja
2011.
Protupravno ubijanje i
ranjavanje neprijatelja
Zastupnica optužbe:
Gordana Križanić, županijska
državna odvjetnica u Karlovcu

Županijski sud u Karlovcu

Marko Bolić

Vijeće za ratne zločine:
sudac Ante
Ujević, predsjednik
Vijeća;
sutkinja Alenka Laptalo,
članica Vijeća;
sudac Denis Pancirov,
član Vijeća

Pripadnik srpskih
postrojbi
Brani se sa
slobode.
Početkom 2013.,
nakon 2 i pol
godine provedene
u pritvoru, pritvor
protiv njega je
ukinut.

Vijeće za ratne
zločine Županijskog
suda u Karlovcu 7.
studenoga 2013.
proglasilo je krivim
opt. Marka Bolića i
osudilo ga na kaznu
zatvora u trajanju od 9
godina.

Žrtve – ubijeni:
Marijan Jakšić i
Darko Tuškan

Od studenoga 2011. do
siječnja 2013. nije
održano niti jedno ročište
glavne rasprave. Tijekom
2012. neki svjedoci su
saslušani u Srbiji
zamolbenim putem.
Optuženik je svo to
vrijeme proveo u pritvoru.
Glavna rasprava započela
je iznova u siječnju 2013.,
a nastavljena je u ožujku.
Od tada do studenoga
nije održano niti jedno
ročište.

Postupci u kojima su glavne rasprave u tijeku

1.

Slučaj / stadij
postupka

Optužnica / kazneno djelo
/ zastupnik optužbe

Zločin na
Olajnici u
Vukovaru

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Osijeku br. K-DO-88/12 od
18. veljače 2013.

Prvostupanjski
postupak u
tijeku

2.

Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva

Glavna
rasprava
započela je 3.
lipnja 2013.

Zastupnik optužbe:
Miroslav Šarić, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Vukovaru,
upućen na rad u ŽDO u
Osijeku

Zločin u
Pakračkoj
Poljani i na
Zagrebačkom
velesajmu

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Zagrebu broj K-DO-406/10
od 8. lipnja 2011.

Prvostupanjski
postupak u
tijeku
Glavna
rasprava
započela je 9.
veljače 2012.

Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva
Zastupnik optužbe:
Silvio Sušec, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Zagrebu

Sud / vijeće

Županijski sud u
Osijeku

Okrivljenici / pripadnost
postrojbama / pritvor

Milan ðekić

Žrtve

Žrtva - ubijen:
Aleksandar Laba

Pripadnik srpskih postrojbi
Vijeće za ratne
zločine:
sudac Krunoslav
Barkić, predsjednik
Vijeća;
sudac Ninoslav
Ljubojević, član
Vijeća;
sudac Zvonko
Vekić, član Vijeća

Županijski sud u
Zagrebu

Nalazi se u pritvoru

Tomislav Merčep
Pripadnik hrvatskih postrojbi

Vijeće za ratne
zločine:
sudac Zdravko
Majerović,
predsjednik Vijeća;
sudac Petar Šakić,
član Vijeća;
sudac Ratko
Šćekić, član Vijeća

Brani se sa slobode. U
pritvoru se nalazio do 5.
srpnja 2012. Privor je ukinut
jer je izvanraspravno vijeće
Županijskog suda u
Zagrebu smatralo da
okrivljeniku nije moguće
pružiti adekvatnu liječničku
skrb i potrebnu fizikalnu
terapiju u Bolnici za osobe
lišene slobode.

Žrtve:
- ubijeni: M.C., P.I., O.S., S.I., M.V.,
Lj.V., Lj.H., T.K., B.V., M.I., R.P.,
M.G., V.M., M.M., V.S., nepoznata
muška osoba nadimkom S., M.Z.,
M.Z., A.Z. i 24 neidentificirane osobe;
- zlostavljani i nestali: P.R., K.R. i
M.R.
- zlostavljani: ð.G., N.M., D.M., S.B.,
N.P. i B.V.

Primjedbe / problemi / pitanja od
važnosti za pravično suñenje

3.

Zločin u Sisku
Prvostupanjski
postupak u
tijeku
Glavna
rasprava
započela je 21.
svibnja 2012.

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Osijeku broj K-DO-53/11 od
16. prosinca 2011.
Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva
Zastupnik optužbe:
Miroslav Kraljević, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Osijeku

Županijski sud u
Osijeku

Vladimir Milanković i
Drago Bošnjak

Vijeće za ratne
zločine:
sudac Zvonko
Vekić, predsjednik
Vijeća;
sutkinja Ružica
Šamota, članica
Vijeća;
sudac Ante Kvesić,
član Vijeća

Pripadnici hrvatskih
postrojbi
Nalaze se u pritvoru

Žrtve:
- ubijeni/nestali:
Vlado Božić, Zoran Vranešević,
Branko Oljača, Željko Vila, Evica Vila,
Marko Vila, Dušan Vila, Mlaño Vila,
Nikola Trivkanović, Zoran
Trivkanović, Berislav Trivkanović,
Jovan Crnobrnja, Rade Španović,
Stevo Ratković, Ljubica Solar, Milan
Cvetojević, Petar Pajagić, Vojislav
Trbulin, Stanko Martinović, Stevo
Borojević, Miloš Čalić, Vaso Jelić,
Nikola Drobnjak, Miloš Brkić i Dragan
Miočinović
- protupravno uhićeni i/ili
zlostavljani:
Stevo Brajenović, Dmitar Brajenović,
Milan Slavulj, Miodrag Stojaković,
Sveto Mijić, Gojko Lañević, Nenad
Tintor, Živko Živanović, Obrad Štrbac,
Milan Davorija, Stevo Miodrag, Mićo
Mitrović, Pero Dragojević, Ivica
Bišćan, Dobrila Crnobrnja, Milorad
Ratković, Blažana Ratković, Danica
Ratković, Dragica Subanović, Branko
Subanović, Lazo Ostojić, Danica
Ostojić, Dragan Ostojić, Mirko
Drageljević, Neñeljka Drageljević,
Nikola Batula, Milica Batula, ðuro
Cvetojević, Dragomir Cvetojević,
Mihajlo Mrkonja, Živko Goga, Milan
Vasiljević, Nikola Arnautović,
maloljetni Živko Vujanić, Ranko
Davidović, Ratko Miljević, Miloš Gojić,
Blagoje Savić, Radivoj Crevar, Ljuban
Vukšić, nepoznati civil u dobi od oko
45 godina, Boško Subotić

Neriješen prijevoz svjedoka iz Siska u
Osijek jedan je od razloga slabog odaziva
svjedoka na glavnu raspravu.
Na pojedinim ročištima svjedocima, koji
dolaze iz mjesta udaljenih i preko 200km
od Osijeka, ne postavlja se niti jedno
pitanje. Vijeće je više puta pozivalo
tužiteljstvo i obranu da se izjasne treba li
pozivati sve svjedoke ili je dovoljno
pročitati ranije iskaze pojedinih svjedoka,
kako bi postupak bio efikasniji i
ekonomičniji. Obrana se ne slaže s
čitanjem iskaza svjedoka čijem ispitivanju
nisu nazočili njihovi branjenici.

4.

5.

Zločin u
Medačkom
džepu

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Zagrebu broj K-DO-84/12
od 31. kolovoza 2012.

Prvostupanjski
postupak u
tijeku.

Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva

Glavna
rasprava
započela je 5.
ožujka 2013.

Zastupnik optužbe:
Jurica Ilić, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Zagrebu

Zločin u
Medačkom
džepu

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Zagrebu broj K-DO-84/12
od 20. prosinca 2012.

Prvostupanjski
postupak u
tijeku.
Glavna
rasprava
započela je 17.
lipnja 2013.

Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva i ratni zločin
protiv ratnih zarobljenika
Zastupnik optužbe:
Jurica Ilić, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Zagrebu

Županijski sud u
Zagrebu

Velibor Šolaja

Žrtva - ubijena: neidentificirana
ženska osoba

Pripadnik hrvatskih postrojbi
Vijeće za ratne
zločine:
sudac Ivan Turudić,
predsjednik Vijeća;
sudac Zdenko
Posavec, član
Vijeća;
sudac Ratko
Šćekić, član Vijeća

Županijski sud u
Zagrebu

Trenutno se brani sa
slobode

Josip Krmpotić
Pripadnik hrvatskih postrojbi

Vijeće za ratne
zločine:
sudac Ratko
Šćekić, predsjednik
Vijeća;
sudac Petar Šakić,
član Vijeća;
sudac Zdenko
Posavec, član
Vijeća

Brani se sa slobode

Žrtve – ubijeni: četvorica
neidentificiranih pripadnika tzv.
Vojske RSK

U optužnici je navedeno da se
inkriminirani dogañaj odvio u rujnu 1993.,
tijekom vojne akcije "Džep 93", no nije
naveden točan datum.
Akcija "Džep 93" po nalazima
pravomoćne presude u predmetu Rahima
Ademija i Mirka Norca odvijala se od 10.
do 17. rujna 1993.

6.

Zločin u
Drinovcima

Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva

Županijski sud u
Splitu

Prvostupanjski
postupak u
tijeku.

Zatupnik optužbe:
Zvonko Ivić, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Šibeniku
upućen u rad u Županijsko
državno odvjetništvo u
Splitu

Vijeće za ratne
zločine:
sudac Zoran Kežić,
predsjednik Vijeća;
sudac Mlañan
Prvan, član Vijeća;
sudac Davor
Svalina, član Vijeća

Optužnica Okružnog
državnog odvjetništva u
Šibeniku broj KT-15/92 od
2. lipnja 1992.

Županijski sud u
Splitu

Boban Arsić
Pripadnik srpskih postrojbi

Glavna
rasprava
započela je 11.
rujna 2013.

7.

Zločin u Kninu
Obnovljeni
postupak protiv
Nikše Beare,
1993. godine u
odsutnosti
osuñenog na 6
godina zatvora,
započeo je 20.
rujna 2013.

Ratni zločin protiv ratnih
zarobljenika
Zastupnik optužbe:
Branko Čvrljak, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Splitu

Nedostupan

Nikša Beara
Pripadnik srpskih postrojbi

Vijeće za ratne
zločine:
sutkinja Ivona
Rupić, predsjednica
Vijeća;
sutkinja Ljiljana
Stipišić, članica
Vijeća;
sudac Vladimir
Živaljić, član Vijeća

Nalazi se u pritvoru

Žrtve:
- ubijeni: Mate Bačić i Marija Bačić
- zlostavljani: Ana Bačić pok.
Jakova, Milka Bačić pok. Ante i Ana
Bačić pok. Pavla

Opt. Arsiću sudi se u odsutnosti.

Žrtve – fizički zlostavljani:
Željko Mrkonjić, Mirko Gogić, Ante
Cvitković i Ante Topić

Presudom Okružnog suda u Šibeniku broj
K-8/92 od 29. rujna 1993. optuženici
Petar Krivić, Nikša Beara, Željko Bjedov i
Dušan Novaković osuñeni su zbog
zlostavljanja zarobljenika u kninskim
zatvorima. Kriviću, Beari i Bjedovu
izrečene su kazne zatvora u trajanju od 6
godina svakom, a Novakoviću od 10
godina.
Bjedov je kasnije u obnovljenom
postupku osloboñen optužbe.

8.

Zločin u
Gruborima
Prvostupanjski
postupak u
tijeku.
Glavna
rasprava
započela je u
studenome
2011.

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Zagrebu broj K-DO-358/09
od 15. prosinca 2010.
Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva
Zastupnik optužbe:
Robert Petrovečki, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Zagrebu

Županijski sud u
Zagrebu
Vijeće za ratne
zločine:
sudac Zdravko
Majerović,
predsjednik Vijeća;
sudac Mirko Klinžić,
član Vijeća;
sudac Marijan
Garac, član Vijeća

Frano Drljo i Božo Krajina
Pripadnici hrvatskih
postrojbi

Žrtve – ubijeni: Milica Grubor, Marija
Grubor, Jovo Grubor, Jovan Grubor
pok. Damjana, Miloš Grubor i ðuro
Karanović

Optužen je bio i Igor Beneta, no postupak
je obustavljen zbog njegove smrti. Bilo je
sporno je li izvršio samoubojstvo, a
zaključak istrage MUP-a bio je da se ipak
radilo u samoubojstvu.

Brane se sa slobode
Izabranu braniteljicu drugooptuženoga
često zamjenjuju zamjenski branitelji, koji
su često pasivni, pa branjenik postavlja
samoinkriminirajuća pitanja.
Iako je pravo na obranu formalno-pravno
ispunjeno, pravičnan postupak i
djelotvorno zastupanje podrazumijeva
učinkovito i djelotvorno raspravljanje
putem odvjetnika i mogućnost
ravnopravnog zastupanja svojih prava i
interesa u odnosu na protivnu stranu.

Tijekom rasprave pritvor
protiv optuženih je ukinut.
Drljo se nalazio u pritvoru
do 29. kolovoza 2012., a
Krajina do 3. srpnja 2012.

Od travnja do listopada 2013. nije
održano niti jedno raspravno ročište pa
se 21. listopada sa raspravom moralo
započeti iznova.

9.

Zločin na
Miljevačkom
platou

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Šibeniku broj K-DO-16/02

Prvostupanjski
postupak u
tijeku.

Ratni zločin protiv ratnih
zarobljenika

Glavna
rasprava
započela je 14.
studenoga
2012.

Zastupnik optužbe:
Sanda Pavlović Lučić,
zamjenica županijske
državne odvjetnice u
Šibeniku

Županijski sud u
Splitu

Ante Babac i Mišo
Jakovljević

Vijeće za ratne
zločine:
sudac Bruno Klein,
predsjednik Vijeća;
sudac Davor
Svalina, član Vijeća;
sutkinja Marica
Šćepanović, članica
Vijeća

Pripadnici hrvatskih
postrojbi
Okrivljenici se nalaze u
pritvoru

Žrtva – ubijen: Miroslav Subotić

S obzirom da niti jedno ročite glavne
rasprave nije održano dulje od dva
mjeseca sredinom studenoga 2013.
glavna rasprava morala je započeti
iznova.

10.

Zločin u
Osijeku
Prvostupanjski
postupak u
tijeku.

11.

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Osijeku broj K-DO-2/11 od
16. travnja 2007.,
usklañena u odnosu na okr.
Sivića 27. listopada 2011.

Glavna
rasprava
započela je 29.
listopada 2012.

Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva

Zločin na brdu
Bršljenovica
kod Plaškog

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Karlovcu broj K-DO-9/02 od
8. lipnja 2011.

Prvostupanjski
postupak u
tijeku.

Zastupnik optužbe:
Miroslav Kraljević, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Osijeku

Ratni zločin protiv ranjenika
i bolesnika
Zastupnik optužbe:
Doris Hrast, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Rijeci

Županijski sud u
Osijeku

Mirko Sivić

Žrtve – ubijeni: nepoznati muškarac
te Alija Šabanović

Pripadnik hrvatskih postrojbi
Vijeće za ratne
zločine:
sudac Krunoslav
Barkić, predsjednik
Vijeća;
sudac Miroslav
Rožac, član Vijeća;
sudac Darko
Krušlin, član Vijeća

Županijski sud u
Rijeci

Brani se sa slobode
S obzirom da niti jedno ročite glavne
rasprave nije održano dulje od dva
mjeseca rasprava će morati započeti
iznova. Predmet je po žalbi obrane na
razmatranju na VSRH, radi zahtjeva
obrane za izuzimanjem zapisnika o
saslušanju okr. Sivića pred policijiom u
svojstvu osumnjičenika u nazočnosti
braniteljice.

Dušan Kovačević
Pripadnik srpskih postrojbi

Vijeće za ratne
zločine:
sutkinja Ika Šarić,
predsjednica Vijeća

Postupak protiv okr. Sivića je zbog
njegove procesne nesposobnosti uslijed
bolesti ranije razdvojen od postupka
protiv Branimira Glavaša i ostalih.

Optuženik je nedostupan.
Postupak se se vodi u
njegovoj odsutnosti.

Žrtva - ubijen: Zdravko Bionda

VSRH je 29. siječnja 2013. odbio žalbu
okrivljenika te je potvrdio rješenje
Županijskog suda u Rijeci kojim je
odlučeno da će se optuženiku suditi u
odsutnosti.
Glavna rasprava započela je 21. svibnja
2013. godine. Od tada nije održano niti
jedno ročište pa će glavna rasprava
morati započeti iznova.

12.

Ubojstvo u
Budačkoj
Rijeci1
Obnovljeni
postupak u
tijeku. Glavna
rasprava
započela je 2.
listopada 2012.
Okrivljenik je
ranije u
odsutnosti
osuñen na 20
godina zatvora.

1

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Karlovcu br. Kt-12/97 od 17.
lipnja 1999.
Poticanje na ubojstvo - čl.
34 st. 2. toč. 5. KZRH, u
svezi čl. 21
Zastupnici optužbe:
Mladen Krajačić i Gordana
Križanić, zamjenici
županijskog državog
odvjetnika u Karlovcu

Županijski sud u
Karlovcu
Vijeće za ratne
zločine:
sudac Ante Ujević,
predsjednik Vijeća;
sudac Mladen
Kosijer, član Vijeća;
suci porotnici Jasna
Požar, Ivan
Brozović i Ivan
Gradišar, članovi
Vijeća

Mile Dakić
Uhićen je 26. svibnja 2011.
na temelju meñunarodne
tjeralice u BiH. Hrvatskoj je
izručen 10. kolovoza 2011.

Žrtve:
- ubijeni: Mile Butina, Josip Milčić i
Zlatko Škrlec
- zadobio teške tjelesne
ozljede: Nikola Rakocija

Zbog izmjene sastava Vijeća ili dužeg
razdoblja u kojemu nije nastavljena,
glavna je rasprava više puta započinjala
iznova. Kazneni postupak se bezrazložno
odugovlači, a protiv optuženika su na
snazi mjere opreza izrečene nakon
ukidanja pritvora.

Iako se ne radi o djelu kvalificiranom ratnim zločinom, postupak pratimo zbog očite povezanosti predmeta postupka s počecima ratnih dogañanja na širem području Vojnića.

Postupci u kojima su glavne rasprave zakazivane, ali nisu održane zbog nedostupnosti optuženih

Slučaj / stadij postupka

1.

Zločin u Udbini
Glavna rasprava bila je
zakazana za 3. rujna 2013., no
nije održana zbog nedolaska
okrivljenih.

Optužnica / kazneno djelo /
zastupnik optužbe

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Gospiću od 11. srpnja 2008.
Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva

Sud / vijeće

Županijski sud u Rijeci
Vijeće za ratne zločine:
sutkinja Jesenka
Kovačić, predsjednica
Vijeća

Okrivljenici / pripadnost postrojbama
/ pritvor

Dane Radočaj – Gajota, Nikola
Ćuruvija, ðorñe Kosanović,
Radoslav Korać, Dragan Galović,
Damir Radočaj i Dane Radočaj –
Jablan

Žrtve

Primjedbe / problemi
/ pitanja od važnosti
za pravično suñenje

Žrtve – ubijeni:
Ćazim Vilić i Ale Vilić

Pripadnici srpskih postrojbi
Nedostupni

2.

Zločin u mjestu Čanak
Glavna rasprava bila je
zakazana za 5. rujna 2013., no
nije održana zbog nedolaska
okrivljenog.

3.

Zločin u Saborskom
Glavna rasprava u ponovljenom
postupku bila je zakazana za 5.
rujna 2013., no nije održana.

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Gospiću broj KT-23/97 od 16.
listopada 2009.

Županijski sud u Rijeci

Željko Žakula

Vijeće za ratne zločine:
sutkinja Ika Šarić,
predsjednica Vijeća

Pripadnik srpskih postrojbi

Županijski sud u Rijeci

Miloš Jovetić, ðoko Jakšić, Miloš
Momčilović, Miroslav Milanković i
Branko Šupica

Žrtva – ubijen: Blaž
Grbac

Nedostupan

Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva

Optužnica Okružnog javnog
tužilaštva Ijeka, broj KT
32/92-VI, od 30. lipnja 1992.
Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva

Vijeće za ratne zločine:
sudac Saša Cvijetić,
predsjednik Vijeća

Pripadnici srpskih postrojbi
Nedostupni

Žrtve:
- ubijeno najmanje 34
civila
- 27 civila nestalo
- veći broj civila teško
ozlijeñen

Optuženici su 1994. u
odsutnosti osuñeni na
po 15 godina zatvora,
no VSRH je 1996.
ukinuo prvostupanjsku
presudu. Ponovljeno
suñenje treba se
održati tek sada.

TABLIČNI PREGLED PRAĆENIH ŽALBENIH SJEDNICA NA VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE U POSTUPCIMA ZA RATNE ZLOČINE U
RAZDOBLJU 1. SRPNJA – 20. STUDENOGA 2013. GODINE

Slučaj / stadij postupka

1.

Zločin u Korenici
Dana 18. rujna 2013. održana je
sjednica žalbenog vijeća VSRH
po žalbama na presudu Vijeća za
ratne zločine Županijskog suda u
Rijeci od 12. lipnja 2012. kojom
su nakon provedenog
ponovljenog postupka okrivljenici
proglašeni krivima i osuñeni na
kazne zatvora: Željko Šuput u
trajanju od 4 godine, a Milan
Panić od 3 godine i 6 mjeseci.

Optužnica / kazneno
djelo / zastupnik
optužbe

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Gospiću broj K-DO24/06 od 31. siječnja
2007., izmijenjena od
strane Županijskog
državnog odvjetništva u
Rijeci 2. listopada 2008.
i 26. travnja 2012.
Ratni zločin protiv
civilnog stanovništva

Sud / vijeće

Vrhovni sud
Republike
Hrvatske

Okrivljenici / pripadnost
postrojbama / pritvor

Željko Šuput i Milan Panić
Pripadnici srpskih postrojbi
Brane se sa slobode
Optuženici su proveli u
pritvoru godinu i 10 mjeseci.

Presuda /
Rješenje

Žrtve

Presuda VSRH
je potvrñena.

Žrtve –
protuzakonito
zatvoreni i
zlostavljani:
Nikola Nikolić,
Mile Lukač i
Perica Bičanić

Primjedbe / problemi / pitanja
od važnosti za pravično
suñenje

2.

Zločin u selima uz Unu kod
Hrvatske Kostajnice
Dana 9. listopada 2013. godine
održana je sjednica žalbenog
vijeća VSRH po žalbama na
presudu Vijeća za ratne zločine
Županijskog suda u Zagrebu od
26. ožujka 2013. kojom su, nakon
provedenog trećeg (drugog
ponovljenog) prvostupanjskog
postupka, okrivljenici proglašeni
krivima i osuñeni na kazne
zatvora: Pero ðermanović na 9,
Dubravko Čavić na 7 te Ljubiša
Čavić na 2 godine zatvora.

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Sisku broj K-DO-10/09
od 5. studenoga 2009.

Vrhovni sud
Republike
Hrvatske

Pero ðermanović,
Dubravko Čavić i Ljubiša
Čavić
Pripadnici srpskih postrojbi

Ratni zločin protiv
civilnog stanovništva

Optuženi Pero ðermanović
do objave presude 26. ožujka
2013. branio se sa slobode. U
pritvoru se nalazio od 6.
svibnja 2009. do 12.
studenoga 2012. Dubravko
Čavić je u bijegu.
Sudi mu se u odsutnosti.
Ljubiša Čavić branio se sa
slobode.
Nakon objave presude 26.
ožujka 2013. odreñen je
(obligatorni) pritvor protiv
optuženih Pere
ðermanovića i
(nedostupnog) Dubravka
Čavića.

Vrhovni sud
Republike
Hrvatske
ukinuo je
prvostupanjsku
presudu i
predmet vratio
prvostupanjkom
sudu na
ponovno
suñenje, ali
pred potpuno
izmijenjenim
raspravnim
vijećem.

Žrtve:
- protupravno
zatvoren,
mučen i
ubijen:
Vladimir Letić
- zapaljene
kuće: Steve
Karanovića i Ive
Karanovi

Prvostupanjsku presudu kojom
su optuženici proglašeni krivima
VSRH je po treći puta ukinuo.
Pri objavi posljednje
prvostupanjske presude (26.
ožujka 2013.) predsjednik Vijeća
nije ukratko priopćio razloge
presude. Naveo je da nije dužan
javnosti obrazlagati razloge
odluke. Pri tome je očito mislio
na promatrače suñenja za
ratne zločine, jer su oni jedini
činili javnost na ročištu za objavu
presude. Okrivljenici nisu bili
prisutni na objavi.

3.

Zločin u Novskoj III
Dana 29. listopada 2013.
održana je sjednica žalbenog
vijeća VSRH po žalbama na
presudu Vijeća za ratne zločine
Županijskog suda u Zagrebu
kojom su nakon provedenog
ponovljenog postupka optuženici
proglašeni krivima I osuñeni na
kazne zatvora.
Optuženi Željko Belina osuñen je
na 10, a Dejan Milić na 9 godina
Prethodno je VSRH 21. veljače
2012. ukinuo
prvostupanjsku presudu
Županijskog suda u Sisku kojom
je odbijena optužba
protiv Željka Beline i Dejana
Milića, a potvrdio je dio
prvostupanjske presude kojom je
odbijena optužba u odnosu na
Ivana
Grgića i Zdravka Pleseca.

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Sisku broj K-DO-35/08
od 9. srpnja 2010.,
izmijenjena od strane
Županijskog državnog
odvjetništva u Zagrebu
(K-DO-254/12)
Ratni zločin protiv
civilnog stanovništva

Vrhovni sud
Republike
Hrvatske

Željko Belina i Dejan Milić
Pripadnici hrvatskih
postrojbi
Brane se sa slobode

Odluka VSRH
nije nam
poznata.

Žrtve:
- ubijene:
Goranka
Mileusnić,
Vera Mileusnić i
Blaženka
Slabak
- zlostavljan i
ranjen: Petar
Mileusnić

Jedan od predmeta u kojemu je
90-ih godina pogrešno
primijenjen
zakon o oprostu. Naime, za
predmetni dogañaj 1992. voñena
je istraga protiv Željka Beline,
Ivana Grgića, Dubravka
Leskovara, Dejana Milića i
Zdravka Pleseca zbog kaznenih
djela ubojstva i pokušaja
ubojstva.
Nakon provedene istrage Vojno
tužiteljstvo u Zagrebu odustalo je
od progona Grgića i Pleseca, a
protiv Beline, Leskovara i Milića
nastavljen je postupak pred
Vojnim sudom u Zagrebu, koji je
okončan 2. studenoga 1992.
donošenjem rješenja o obustavi
kaznenog postupka, primjenom
zakona o oprostu.
Potom su oštećenici podnijeli
kaznenu prijavu protiv istih osoba
za navedeni dogañaj, no za
počinjenje kaznenog djela ratnog
zločina protiv civilnog
stanovništva.

4.

Palež sela Pušina i Slatinskog
Drenovca
Dana 31. listopada 2013.
održana je sjednica žalbenog
vijeća VSRH po žalbi na presudu
Vijeća za ratne zločine
Županijskog suda u Bjelovaru od
24. svibnja 2011. kojom su
okrivljenici osloboñeni optužbe.

5.

Zločin u Sunjskoj Gredi
Dana 12. studenoga 2013.
održana je sjednica žalbenog
vijeća VSRH po žalbi na presudu
Vijeća za ratne zločine
Županijskog suda u Zagrebu od
17. travnja 2012. kojom je
optuženik suñen na kaznu
zatvora u trajanju od 6 godina.

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Bjelovaru broj K-DO6/06 od 23. rujna 2008.

Vrhovni sud
Republike
Hrvatske

Ivan Husnjak i Goran Sokol
Pripadnici hrvatskih postrojbi

Odluka VSRH
nije nam
poznata.

Oštećenici –
vlasnici i
posjednici
uništenih
objekata:
- u selu
Pušinama
uništeno je 17
kuća te je
oštećen toranj
pravoslavne
crkve;
- u Slatinskom
Drenovcu
uništeno je 19
kuća;
- uništen je
lovački dom
izmeñu Pušina i
Slatinskog
Drenovca

Vrhovni sud
Republike
Hrvatske
ukinuo je
prvostupanjsku
presudu i
predmet vratio
prvostupanjkom
sudu na
ponovno
suñenje

Žrtva - ubijen:
Stjepan Sučić

Brane se sa slobode
Ratni zločin protiv
civilnog stanovništva

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
u Sisku broj K-DO36/08 od 20. rujna
2010.
Ratni zločin protiv
civilnog stanovništva

Vrhovni sud
Republike
Hrvatske

Milenko Vidak
Pripadnik srpskih postrojbi
Optuženik je Hrvatskoj izručen na temelju odluke Suda
za teška kaznena djela u
Trabzonu, Republika Turska,
te se od 4. kolovoza 2009.
nalazi u pritvoru.

VSRH je po drugi puta ukinuo
prvostupanjsku osuñujuću
presudu.

