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U političkom kontekstu razdoblje na koje se odnosi ovaj izvještaj obilježiljo je govor premijerke
Jadranke Kosor u Kninu povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana
hrvatskih branitelja te šestnaeste godišnjice Vojno-redarstvene akcije „Oluja“. Premijerkin govor
ponovno je potaknuo prijepore između hrvatskog i srbijanskog državnog vrha oko karaktera i
cilja Vojno-redarstvene operacije „Oluja“.
Bitan napredak u privođenju pravdi počinitelja najtežih zločina zasigurno je uhićenje posljednjeg
haaškog bjegunca Gorana Hadžića u Republici Srbiji te njegovo izručenje MKSJ-u.
Pored navedenog, razdoblje je obilježila i smrt okrivljenog i pritvorenog Đure Brodarca, tijekom
istrage za zločine počinjene nad srpskim civilima u Sisku tijekom 1991. i 1992. godine.
Pozdrav predsjednice Vlade RH “svim hrvatskim generalima”
Premijerka Jadranka Kosor u svom je govoru u Kninu 5. kolovoza povodom obilježavanja Dana
pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 16. godišnjice Vojno-redarstvene
operacije „Oluja“ uputila pozdrav „svim hrvatskim generalima“, posebno istaknuvši pred
haaškim sudom nepravomoćno osuđene generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, kojima je
upravo tih dana istjecao rok za žalbu na prvostupanjsku osuđujuću presudu.
Takav istup s najviše političke pozornice predstavlja nepoštovanje odluka međunarodnog, ali i
hrvatskog pravosuđa (koje je pravomoćno osudilo generale Mirka Norca i Branimira Glavaša,
kojima je, doduše, nakon pravomoćnosti osuđujućih presuda oduzet generalski čin), izostanak
poštovanja ljudskih i manjinskih prava, a u konačnici i uvažavanja i solidarnosti sa žtvama
počinjenih zločina.
U tijeku kampanje pred predstojeće parlamentarne izbore slabo obaviještenoj javnosti nastavljaju
se plasirati poluistine o zločinima za koje su generali (ne)pravomoćno osuđeni i time se daje
prednost osobnim i stranačkim probicima nauštrb izgradnji demokratičnih institucija.
Uhićenje i izručenje Gorana Hadžića
Dana 20. srpnja na području Fruške Gore u Republici Srbiji uhićen je posljednji haaški bjegunac
Goran Hadžić. Nekoliko dana potom Republika Srbija izručila ga je MKSJ-u u Den Haagu. Iako
je Hrvatska tražila izručenje Gorana Hadžića od Srbije, obveza Srbije bila je izručiti ga MKSJ-u,
koji ima prednost pred nacionalnim pravosuđem.
Nakon njegovog uhićenja i transferiranja u Den Haag u javnosti se raspravljalo o mogućem
zahtjevu Republike Hrvatske za ustupanjem kaznenog progona Gorana Hadžića hrvatskim
pravosudnim tijelima. No do sada Republika Hrvatska ipak nije MKSJ-u uputila zahtjev za
prepuštanjem suđenja svojim pravosudnim tijelima.
Nakon uhićenja Gorana Hadžića DORH je izdao priopćenje u kojemu je navedeno da je protiv
njega u Republici Hrvatskoj zbog kaznenih djela ratnih zločina i drugih kaznenih djela vođeno ili
se vodi više postupaka:
1. presudom Županijskog suda u Šibeniku Goran Hadžić osuđen je na 20 godina zatvora
zbog počinjenja kaznenih djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. OKZ RH,
kaznenog djela upotrebe nedopuštenih sredstava borbe iz čl. 126. OKZ RH i uništavanja kulturnih
i povijesnih spomenika iz čl.130. OKZ RH. Proglašen je krivim zbog granatiranja Šibenika te
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okolnih mjesta Pirovca, Zatona, Vodica, Srime, Lozovca, Bilica, uslijed čega su civili smrtno
stradali ili su teško tjelesno ozlijeđeni, te zbog uništenja spomenika i građevina namijenjenih
humanitarnim svrhama;
2. presudom Županijskog suda u Osijeku osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 8
godina (maksimalna kazna) zbog kaznenog djela udruživanja radi činjenja kaznenih djela protiv
vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom iz čl. 187. st. 1. Kaznenog zakona.
Proglašen je krivim da je kao predsjednik Vlade Srpske oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni
Srem, u drugoj polovici 1991. i prvoj polovici 1992. godine navodio i usmjeravao srpsko
pučanstvo da se vojno organizira i udruži radi protjerivanja cjelokupnog nesrpskog pučanstva kao
i uništavanja njihovih povijesnih i kulturnih obilježja, pa su pripadnici TO Tenja i drugih
neformalnih skupina prema njegovim smjernicama, organizirali i provodili prisilne radove za
Hrvate i pripadnike drugih nesrpskih naroda, ograničavali im slobodu kretanja, provodili
zastrašivanja i prijetnje smrću, pljačkanje njihove imovine, miniranje kuća, pa su tako ubijene 23
osobe, da bi 20. travnja 1992. iz okupirane Tenje bilo protjerano 98 Hrvata i pripadnika drugih
nacionalnosti;
3. ŽDO u Osijeku podiglo je 24. prosinca 2002. optužnicu protiv Veljka Kadijevića,
Blagoja Adžića, Zvonka Jurjevića, Božidara Stevanovića, Mile Mrkšića, Veselina Šljivančanina,
Miroslava Radića, Vojislava Šešelja i Gorana Hadžića zbog kaznenih djela ratnih zločina protiv
civilnog stanovništva iz čl. 120. OKZ RH, protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH, protiv
ranjenika i bolesnika iz čl. 121. OKZ RH i uništavanja kulturnih i povijesnih spomenika iz čl.
130. OKZ RH. Tereti ih se da su od kolovoza do 18. studenog 1991. na području općine Vukovar,
izravno zapovijedali i izvršavali zapovijedi o borbenom djelovanju prema Vukovaru u namjeri da
se branitelji pokore, a grad uništi i osvoji.
U priopćenju DORH-a istaknuto je kako je DORH spremno voditi postupak protiv Gorana
Hadžića te da je Glavnom tužitelju Ureda tužiteljstva Međunarodnog kaznenog tribunala u Den
Haag-u još 14. kolovoza 2008. uputilo pismo u kojem ga obavještava kako očekuje da će Goran
Hadžić po međunarodnoj tjeralici biti izručen upravo hrvatskom pravosuđu, posebno imajući u
vidu činjenicu da su na teritoriju Republike Hrvatske počinjeni teški zločini za koje bi Goran
Hadžić trebao snositi odgovornost i za koja su u Republici Hrvatskoj pokrenuti postupci.
Istražni postupak protiv Đure Brodarca obustavljen zbog smrti
Nakon što je 12. srpnja prevezen iz Zatvora u Osijeku u KBC Osijek radi pružanja medicinske
pomoći, 13. srpnja u KBC u Osijeku preminuo je pritvorenik Đuro Brodarac. Dan potom
istražni sudac Županijskog suda u Osijeku donio je rješenje o obustavi kaznenog postupka
prema Đuri Brodarcu.
Protiv Brodarca (u inkriminirano vrijeme načelnika PU Sisak, načelnika štaba Zapovjedništva
banijsko-kordunskog područja i člana Regionalnog kriznog štaba za Sisak i Baniju), Vladimira
Milankovića (zapovjednika djelatnih i pričuvnih postrojbi PU Sisak) i Drage Bošnjaka
(pripadnika specijalne jedinice PU Sisak “Vukovi”) je od 24. lipnja vođena istraga radi postojanja
osnovane sumnje za da su počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
Brodarca se teretilo, a preostalu dvojicu okrivljenika i dalje se tereti, za neovlaštene i nasilne
ulaske u kuće pripadnika srpske nacionalnosti, nezakonite pretrage, uhićenja i odvođenja u
improvizirane zatvore, psihičko i fizičko zlostavljanje, nanošenje teških tjelesnih ozljeda, čemu je
bilo izloženo najmanje 69 civila, od čega je 31 osoba usmrćena.
Problemi u dolasku svjedoka iz Siska u Osijek
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Tijekom istrage za zločine u Sisku, koja se od 24. lipnja provodi na Županijskom sudu u Osijeku,
pojavio se problem nedolaska svjedoka, koji većinom prebivaju na području Siska, s obzirom da
direktne veze u javnom prijevozu između Osijeka i Siska ne postoje. Svjedoci koji nisu bili u
mogućnosti organizarati svoj put u Osijek zbog toga se nisu odazvali pozivu za svjedočenjem.
Podmirivanje putnog troška dolazaka svjedoka na sud nije dostatan mehanizam ukoliko, kao u
ovome slučaju, ne postoje direktne prometne veza između dva grada. S obzirom na veliki broj
svjedoka koji će biti ispitan tijekom istrage u ovome predmetu (među kojima će biti i velik broj
članova obitelji žrtava) bilo je nužno organizirati njihov prijevoz u Osijek.
Ukoliko se uočeni problem ne riješi, evidentno je da će se pojaviti i u drugim slučajevima,
posebno imajući u vidu da su u posljednje vrijeme neki predmeti delegirani za županijske sudove
u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci te da je izmjenama Zakona o primjeni Statuta MKS za sve
predmete ratnih zločina koji tek trebaju započeti propisana isključiva nadležnost navedena četiri
suda.

PREGLED POSTUPAKA KOJE SMO PRATILI
a) Praćene glavne rasprave na županijskim sudovima u Republici Hrvatskoj
Promatrači monitoring tima Centra za mir, nenasilje i ljudska prava, Documente i Građanskog
odbora za ljudska prava u srpnju i kolovozu 2011. na županijskim sudovima u Republici
Hrvatskoj pratili su glavne rasprave u 7 kaznenih postupaka ratnih zločina.
Glavne rasprave održavane su na županijskim sudovima u Osijeku (postupak protiv opt. Željka
Čizmića za zločin u Dalju IV); Vukovaru (postupak protiv opt. Miloša Stanimirovića i dr. za
zločin u Tovarniku); Sisku (postupak protiv opt. Jablana Kejića za zločin u Zrinu); Zagrebu
(postupak protiv opt. Emila Črnčeca i dr. za zločin u Mliništu; postupak protiv opt. Željka Gojaka
za zločin u karlovačkom naselju Sajevac) i Rijeci (postupak protiv opt. Radoslava Čubrila za
zločin u Lovincu; postupak protiv opt. Miće Cekinovića za zločin u Slunju i okolnim mjestima).
Od 7 postupaka u kojima su održavane glavne rasprave tijekom izvještajnog razdoblja niti
u jednom postupku nisu donesene presude. U svim su postupcima nastavljene rasprave,
započete prije ovoga izvještajnog razdoblja:

1. Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljena je glavna rasprava, započeta 8. ožujka
2011., u predmetu optuženih Emila Črnčeca, Tihomira Šavorića, Antuna Novačića,
Roberta Precehtjela, Nenada Jurineca, Gorana Gaće i Roberta Beraka (zločin u
Mliništu).
Tijekom srpnja i kolovoza održano je jedno ročište glavne rasprave (1. srpnja). Ročišta
glavne rasprave zakazane su za 1. i 2. rujna 2011.
Optuženike se tereti da su u rujnu 1995. na širem području mjesta Mlinište u Bosni i
Hercegovini, kao pripadnici 7. Gardijske brigade Hrvatske vojske, po zapovjedi
zapovjednika brigade, sada pok. Ivana Koradea, hicima iz osobnog oružja i automatskih
pušaka usmrtili šestoricu pripadnika vojske Republike Srpske zarobljenih u vojnoj akciji
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"Maestral 2", pa da su time počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih
zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH.
Optuženici se nalaze u pritvoru od 28. listopada 2009. godine.

2. Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljena je glavna rasprava u postuku protiv opt.
Željka Gojaka (zločin u karlovačkom naselju Sajevac). Ročišta su održana 8. srpnja i
29. kolovoza. Slijedeće ročište glavne rasprave bit će zakazano pisanim putem.
Optuženika, koji se od 22. listopada 2010. nalazi u pritvoru, tereti se da je 5. listopada
1991. u karlovačkom naselju Sajevac, kao djelatnik PU karlovačke, zajedno s više
nepoznatih pripadnika Zbora narodne garde u kući obitelji Roknić lišio života Marka
Roknića, Dragicu Ninković i maloljetnu Danijelu Roknić i time počinio kazneno djelo
ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

3. Na Županijskom sudu u Sisku 8. srpnja nastavljena je glavna rasprava, započeta 14.
travnja 2011., u postupku protiv opt. Jablana Kejića (zločin u Zrinu).
Prethodno je razdvojen postupak protiv prisutnog optuženika Jablana Kejića od postupka
prema ostalim (nedostupnim) okrivljenicima: Mirku Ćurčiji, Milenku Milkoviću i
Momčilu Buincu.
Optužnicom Županijskog državnog odvjetništva u Sisku optuženicima se stavlja na teret
da su kao pripadnici oružanih postrojbi tzv. SAO Krajine, nakon što je prvooptuženi
Kejić u Kuljanima zarobio ranjenog pripadnika MUP-a RH Šefika Pezerovića, tukli
navedenog zarobljenika, unijeli ga u prtljažnik automobila i odvezli do jedne livade u
Zrinu, gdje su ga ubili iz vatrenog oružja, pa da su na taj način počinili kazneno djelo
ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH.
Nastavak glavne rasprave predviđen je za 5., 6. i 7. rujna 2011.
Optuženi Kejić nalazi se u pritvoru od 15. listopada 2010. godine.

4. Na Županijskom sudu u Rijeci 8. srpnja nastavljena je glavna rasprava, započeta 18.
travnja 2011., u postupku protiv opt. Radoslava Čubrila (zločin u Lovincu).
Optuženiku se sudi u odsutnosti.
Radi se o trećem (drugom ponovljenom) postupku, u kojemu ročišta glavne rasprave nisu
održavana od 2007. godine do 18. travnja 2011. Do tada je postupak vođen protiv
petorice optuženika, no 2011. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci odustalo je od
kaznenog progona četvorice optuženika (Milorada Čubrila, Milorada Žegarca, Petra
Hajdukovića i Gojka Mrkajla).
U ovome predmetu Županijski sud u Gospiću dva je puta donosio prvostupanjske
presude, no VSRH je oba puta ukidao prvostupanjske presude i vraćao predmet na
ponovno raspravljanje. S obzirom da Županijski sud u Gospiću nije imao dovoljno
sudaca za formiranje novog vijeća, VSRH je donio odluku o delegiranju predmeta sa
Županijskog suda u Gospiću na Županijski sud u Rijeci.
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Opt. Radoslava Čubrila tereti se da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz
čl. 120. OKZRH, tako što je 5. kolovoza 1991. godine, u Lovincu, kao zapovjednik
„Velebitske jedinice“ tzv. SAO Krajine, koju je osnovao zajedno sa sumještanima iz sela
Raduč, s pripadnicima te jedinice, izveo minobacački napad na Lovinac i okolna sela te
dozvolio pripadnicima spomenute postrojbe da upadaju u kuće, pretresaju ih i pale,
prilikom čega su na kuću Kate Šarić bacili bombu, od koje je ista dobila teške ozljede i
od njihovih posljedica u bolnici preminula. Optuženog se također tereti da je naredio da
se zarobljeni Milan Sekulić veže i ubije, a da se kao taoci uzmu Stjepan Katalinić, Jure
Sekulić, Marko Pavičić, Ivan Ivezić, Martin Šarić i Mile Račić, a potom je dozvolio
nepoznatim pripadnicima svoje jedinice da navedene, izuzev Mile Račića, koji je s
ultimatumom za predaju poslan u prostorije MUP-a Lovinac, pucanjem u leđa i glavu,
ubiju.
Nastavak glavne rasprave predviđen je za dan 1. rujna 2011.

5. Na Županijskom sudu u Vukovaru u tijeku je glavna rasprava, započela 13. travnja 2010.,
u postupku koji se vodi protiv opt. Miloša Stanimirovića i još trinaest okrivljenika
(zločin u Tovarniku).
Svim optuženicima sudi se u odsutnosti.
Optuženike se tereti da su nakon 20. rujna 1991. u mjestu Tovarnik civilno stanovništvo
hrvatske i nesrpske nacionalnosti raseljavali, ubijali, fizički zlostavljali i prisvajali ili
uništavali imovinu pa da su time počinili kaznena djela genocida iz 119. OKZ RH i
ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. OKZ RH uz primjenu čl. 43. OKZ
RH.
Tijekom izvještajnog razdoblja održano je jedno ročište glavne rasprave (12. srpnja).
Nastavak rasprave planiran je za 19. rujna 2011.

6. Na Županijskom sudu u Osijeku 13. srpnja nastavljena je glavna rasprava u postupku
protiv opt. Željka Čizmića (zločin u Dalju). U ovome predmetu, u kojemu je glavna
rasprava prvotno započela još 2006. godine, sa raspravom se započelo iznova u lipnju
2011., jer ročišta niti zakazivana još od svibnja 2009. godine. Novo ročište glavne
rasprave zakazano je za 13. rujna 2011.
Optuženika se tereti da je sudjelovao u osnivanju pararedarstvenih vlasti, postao
zapovjednik tzv. Stanice milicije u Dalju, radio na ustrojavanju zatvora u podrumskim
prostorijama Stanice milicije, s ciljem stvaranja uvjeta za uhićenje i zatvaranje civila
nesrpske nacionalnosti; da je organizirao, naređivao i vodio nezakonita uhićenja i
dovođenja velikog broja civila u zatvor, a kao zapovjednik dopuštao da se uhićenici drže
u zatvoru u krajnje nehumanim uvjetima, da njegovi podređeni i osobe izvan Stanice
milicije u Dalju, ako su to htjele, ulaze u zatvor i fizički i psihički muče zatvorenike.
Opt. Čizmić brani se sa slobode.

7. Na Županijskom sudu u Rijeci 9. kolovoza nastavljena je glavna rasprava, započeta 15.
lipnja 2011., u trećem (drugom ponovljenom) postupku protiv opt. Miće Cekinovića
(zločin u Slunju i okolnim mjestima). Za dane 29., 30. i 31. kolovoza na Općinskom
sudu u Karlovcu – Stalnoj službi u Slunju bilo je zakazano izvanraspravno saslušanje
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svjedoka koji zbog starosti ili bolesti nisu bili u mogućnosti doći svjedočiti na Županijski
sud u Rijeku. Nastavak glavne rasprave planiran je za 3. i 4. listopada 2011. godine, kada
će biti pročitani iskazi izvanraspravno saslušanih svjedoka.
Prethodno je u ovome postupku VSRH dva puta ukidao osuđujuće presude Županijskog
suda u Karlovcu, kojima je optuženik proglašavan krivim i osuđivan na kazne zatvora, u
trajanju od jedne, odnosno četiri godine.
Nakon što je treći (drugi ponovljeni) postupak u ožujku 2011. započeo na Županijskom
sudu u Karlovcu (Stalnoj službi u Gospiću), predmet je ipak delegiran Županijskom sudu
u Rijeci.
Optuženika se tereti da je u studenom 1991. kao zapovjednik čete "TO Primišlje", koja je
bila u sastavu postrojbi "SAO Krajine", na području grada Slunja i okolnih mjesta
dozvoljavao i naređivao da se mještane hrvatske nacionalnosti lišava slobode, fizički
zlostavlja i ubija te da se pale i razaraju zgrade pa su, sukladno tome, pripadnici njegove
postrojbe jednu osobu uhitili, izudarali i bez pravne osnove zatvorili, dok su jednog
civila ubili i zapalili njegovu kuću, a veći su dio stanovništva hrvatske nacionalnosti
protjerali iz njihovih domova, pa da je time počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv
civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.
Optuženik se od 6. srpnja 2009. godine nalazi u pritvoru.
U nekoliko postupaka u kojima smo tijekom 2010. i/ili u prvoj polovini 2011. godine pratili
glavne rasprave, tijekom srpnja i kolovoza 2011. nije održano niti jedno ročište, pa će
rasprave u tim predmetima morati započeti iznova:
1. U postupku koji se na Županijskom sudu u Zadru vodi protiv opt. Nebojše Baljka i
Steve Ivaniševića (zločin u Ravnim Kotarima II) tijekom izvještajnog razdoblja nisu
održavana ročišta glavne rasprave te će se sa glavnom raspravom zbog prekida duljeg od
dva mjeseca morati započeti iznova. Posljednje ročište u ovome predmetu održano je 24.
ožujka 2011., a 18. svibnja izvanraspravno su ispitani svjedoci u mjestu svoga prebivanja.
Obojica optuženika nepoznatog su boravišta, nedostupni su državnim tijelima RH te im
se sudi u odsutnosti.
2. U ponovljenom postupku protiv optuženih Pere Đermanovića, Dubravka Čavića i
Ljubiše Čavića za zločin u selima uz Unu kod Hrvatske Kostajnice, koji se vodi na
Županijskom sudu u Zagrebu, tijekom izvještajnog razdoblja također nisu održavana
ročišta glavne rasprave, no za 20. srpnja 2011. bilo je predviđeno održavanje očevida na
mjestu događaja. Glavna rasprava zakazana je za dane 16. i 22. rujna 2011. godine.
Opt. Pero Đermanović nalazi se u pritvoru, opt. Dubravku Čaviću sudi se u odsutnosti, a
opt. Ljubiša Čavić brani se sa slobode.
3. U postupku koji se na Županijskom sudu u Sisku vodi protiv opt. Stojana Letice
(zločin u Novom Selištu) ročište je održano 22. ožujka 2011. Nastavak glavne rasprave
treba biti zakazan pisanim putem.
Okrivljeniku, koji je nedostupan državnim tijelima Republike Hrvatske, sudi se u
odsutnosti.
4. U trećem (drugom ponovljenom) postupku koji se na Županijskom sudu u Sisku vodi
protiv opt. Rade Miljevića (zločin na brdu Pogledić pored Gline) posljednje ročište
održano je 5. travnja 2011. Slijedeće ročište treba biti zakazano pisanim putem.
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Optuženik se brani sa slobode. U pritvoru se nalazio od 10. ožujka 2006. godine, no u
prosincu 2010. pritvor je ukinut zbog isteka maksimalnog roka trajanja.
5. U postupku koji se na Županijskom sudu u Vukovaru vodi protiv opt. Ilije Vorkapića
(zločin u Lovasu) za kaznena djela genocida iz čl. 119. i ratnog zločina protiv civilnog
stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH posljednje ročište glavne rasprave održano je
krajem prosinca 2010.
Optuženi Vorkapić brani se sa slobode.
b) Praćene sjednice na Vrhovnom sudu RH
Tijekom izvještajnog razdoblja na Vrhovnom sudu RH bila je zakazana žalbena sjednica vijeća
samo u predmetu opt. Milenka Vidaka (zločin u Slunjskoj Gredi). Žalbeno vijeće VSRH 12.
srpnja 2011. zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka ukinulo je prvostupanjsku presudu
Županijskog suda u Sisku od 20. prosinca 2010. kojom je optuženik bio proglašen krivim i kojom
mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 8 godina. Predmet je vraćen na ponovni postupak.
U ovome predmetu Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Sisku je 20. prosinca 2010. opt.
Milenka Vidaka proglasilo krivim da je kao pripadnik srpskih postrojbi ubio civila Stjepana
Sučića i time počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Izrečena mu je
kazna zatvora u trajanju od 8 godina.
Opt. Vidak uhićen je na temelju međunarodne tjeralice sredinom lipnja 2009. u crnomorskoj
provinciji Trabzon u Republici Turskoj. Odluku o njegovoj ekstradiciji Hrvatskoj donio je Sud za
teška kaznena djela u Trabzonu 04. kolovoza 2009. godine. S obzirom da je međunarodna
tjeralica raspisana zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva iz čl. 90. KZ RH (protiv optuženika
je na Županijskom sudu u Sisku započela 9. studenog 2010. i rasprava zbog kaznenog djela
ubojstva počinjenog na štetu Branka Runjajića 1992.), Republika Hrvatska je kao država
moliteljica zatražila izručenje optuženika i zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog
stanovništva. Od Vlade Republike Turske, Glavne uprave za zakone i odluke, stigao je 08. rujna
2010. pozitivan odgovor.
Izručenje Mile Dakića
Mile Dakić, nekadašnji predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća SAO Krajine, koji je
presudom Županijskog suda u Karlovcu prije 12 godina u odsustvu osuđen na 20 godina zatvora
zbog ratnog zločina (poticanjem na ubojstvo trojice hrvatskih policajaca u kolovozu 1991. godine
na području općine Krnjak nedaleko od Karlovca) iz Bosne i Hercegovine izručen je Hrvatskoj.
Dakić je uhićen 26. svibnja na graničnom prijelazu Rača na temelju međunarodne tjeralice koju je
raspisala Hrvatska, a u lipnju je zatraženo izručenje Dakića koji je poslije uhićenja bio u
ekstradicijskom pritvoru u Sarajevu.
Budući da je osuđen u odsutnosti, uložio je zahtjev za obnovu postupka.
Istrage i optužnice
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je 17. kolovoza 2011. istražni
zahtjev protiv potpukovnika JNA i zapovjednika logora ratnih zarobljenika "Manjača"
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zbog postojanja osnovane sumnje da je naložio pripadnicima osiguranja logora fizičko i psihičko
zlostavljanje zarobljenika te da nije poduzeo ništa da nezakonita postupanja spriječi čime je
pristao da njemu podređeni osobe nastave s takvim protupravnim radnjama i na posljedice.
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu u kolovozu je podiglo je optužnicu protiv T. Š., I.
K. i A. T., bivših pripadnika 7. gardijske brigade HV-a, zbog počinjenja kaznenog djela ratnog
zločina protiv civilnog stanovništva. Tereti ih se zbog usmrćenja četvero nepoznatih civila na
području mjesta Dabrac i Bočac (između Mrkonjić Grada i Banja Luke) u listopadu 1995. godine,
za vrijeme trajanja vojne akcije "Južni potez".
U optužnici je predloženo produljenje pritvora protiv okrivljenika zbog posebno teških okolnosti
djela.
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