Zločin u Koprivni kod Požege
Izvještaj sa suđenja
9. srpnja 2009. godine – otvaranje glavne rasprave, izvanraspravno saslušanje svjedoka
Na početku glavne rasprave Zamjenica ŽDO iz Požege predložila je da se ne provodi suđenje u
odsutnosti. Pojasnila je da je to u direktnoj suprotnosti odredbi čl. 6. Europske konvencije o
ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Kao drugi razlog svoga prijedloga da se optuženicima
ne sudi u odsutnosti navela je nemogućnost realizacije presude u stranoj državi.
Predložila je da se danas izvanraspravno sasluša svjedok oštećenik Dubravko Klanfar. Nakon što
bude saslušan taj svjedok, Zamjenica je predložila da se spis dostavi ŽDO-u iz Požege radi
eventualne izmjene optužnice.
Braniteljica se suglasila s prijedlozima Zamjenice ŽDO iz Požege.
Rješenjem Vijeća odlučeno je da se izvanraspravno sasluša svjedok Dubravko Klanfar.
Svjedočenje Dubravka Klanfara
Izjavio je da poznaje obojicu optuženika, da su vršnjaci i da su živjeli u susjednim selima. Dana
29. kolovoza 1991. godine krenuo je traktorom s prikolicom po okolnim selima sakupljati
mlijeko. U mjestu Koprivna iz polja kukuruza su izašli optuženici s jednom nepoznatom osobom.
Uperili su automatske puške u svjedoka. Sva trojica su bili u civilnoj odjeći, bez obilježja.
Zapovjedili su mu da izađe iz traktorske kabine, pretražili su ga, stavili mu lisice na ruke. Na
glavu su mu stavili nešto kao ruksak. Odvezli su ga u selo za koje su mu rekli da se radi o selu
Cikote. Rekao je da ga optuženici nisu saslušavali. U Cikotama je čekao sat ili sat i pol. Rekli su
mu da će ga saslušati Dragoslav Bradonić. No, do odlaska nitko ga nije saslušao. Vidio je dolazak
kombija, nakon čega mu je ponovo stavljen ruksak na glavu. Kombijem je odvezen na Bučje u
logor, gdje je bio od 29. kolovoza do 13. listopada 19991. godine, kada je razmijenjen u mjestu
Njezić.
Svjedok nije vidio optuženike u logoru na Bučju. Zadnji put ih je vidio u Cikotama. U kombiju,
kojim je vožen u logor, čuo je glasove, no među njima nije prepoznao glasove optuženika. Na
Bučju nije tučen. Zapovjednik na Bučju je bio neki Tihomir, koji je prije rata radio kao komandir
zatvora u Staroj Gradiški.

