
 
ZLOČIN U LOGORU „MANJAČA“ , OPT. RATKO ANDRIĆ, SUĐENJE U 
ODSUTNOSTI 

Izvještaj s praćenja suđenja  

07.07.2021. – rasprava zbog izmjene člana vijeća započela iznova, čitanje optužnice, 
dokazni prijedlozi, dokazni postupak 

Suđenje prati: Duje Filipović Grčić, Documenta 

Rasprava je zbog izmjene člana vijeća započela ispočetka (Vijeće: Renata Pražetina 
Kaleb, predsjednica, Saša Lui, članica, Petar Šakić, član). Podsjećam, zbog izmjene 
člana vijeća rasprava je i 23.02.2021. također započinjala ispočetka.  
 
Na početku je konstatirano da je u međuvremenu preminulo 13 svjedoka koji su se 
tijekom dokaznog postupka trebali neposredno ispitati.  
 
Pročitana je optužnica čime je i formalno pravno rasprava započela iznova. Izneseni su 
dokazni prijedlozi od strane optužbe i obrane. Vijeće je odlučilo da će se tijekom 
rasprave pročitati dijelovi Zakona o službi u oružanim snagama te da će se izvršiti uvid 
u osobu iskaznicu opt. Ratka Andrića. Ove dokaze predložila je obrana optuženika, no 
s njihovim izvođenjem optužba se nije usuglasila.  
 
Također, pročitani su iskazi svjedoka koji su umrli kao i iskazi svjedoka koji su svjedočili 
tijekom prijašnjih rasprava. Vijeće je odlučilo da će se u nastavku dokaznog postupka 
neposredno saslušati brojni svjedoci. 
 
Svjedok Križan Drmić 
 
Na današnjem ročištu svjedočio je Križan Drmić, neposredna žrtva zločina. U tom 
smislu propisno je upozoren te je izjavio da ne postavlja imovinskopravni zahtjev za 
naknadu nematerijalne štete. U logor Manjača odveden je u rujnu 1991. kao pripadnik 
MUP-a RH. U logoru je bio izložen sustavnom psihičkom i fizičkom zlostavljanju te 
izgladnjivanju. Zatvorenici su odvođeni i na prisilni rad. Ne zna tko je bio zapovjednik 
logora niti je čuo da bi zapovjednici izdavali zapovjedi podređenim pripadnicima da se 
ratni zarobljenici muče i povrjeđuju.  
 
Svjedok Ante Jurilj  
 
Svjedok je bio zarobljen kao pripadnik “Tigrova” ta odveden u logor Manjača. Tijekom 
zatočenja nekoliko puta je pretučen.  Istaknuo je da su u logoru zarobljenici držani u 
neadekvatnim i nehigijenskim uvjetima. “Nismo se usudili tražiti liječničku pomoć, 
spavali smo na slami. Tijekom zatočenja izgubio sam gotovo 20 kilograma”, objasnio je 
svjedok.  
 
Rasprava se nastavlja 08. srpnja 2021., u 9:00h.  


