
ZLOČIN U BJELOVARSKOJ VOJARNI "BOŽIDAR ADŽIJA"

Izvještaj s praćenja suđenja

09. ožujka 2018. - nastavak dokaznog postupka saslušanjem svjedoka putem video-linka

Suđenje isred Documente prate Sebastian Kukavica i Jelena Đokić Jović. 
Izvještava: Sebastian Kukavica 

Na Županijskom sudu u Rijeci  nastavljen je  dokzani  postupak protiv  optuženog Jure  Šimića
kojeg optuženica Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci tereti za ratni zločin nad ratnim
zarobljenicima  u  bjelovarskoj  vojarni  „Božidar  Adžija“.  Na  suđenju  su  preko  video  -
konferencijske veze sa Višim sudom za ratne zločine u Beogradu saslušana trojica svjedoka,
bivših časnika JNA. 

Svjedok Boro Ranđelović 

Svjedok  koji  u  vojarni  obavljao  poslove  vezane  za  logistiku,   nije  osobno  sudjelovao  u
pregovorima o predaji vojarne hrvatskim vojno-redarstvenim snagama. Također, istaknuo je da
nije  vidio  postrojavanje  na  kojem su,  prema navodima  optužbe,  izdvojeni  Rajko  Kovačević,
Miljko Vasić i Dragiša Jovanović, a koji su potom ubijeni. Nadalje, svjedok je tvrdio da ne zna
tko je naredio strijeljanje, ali je istaknuo da je optuženi Šimić rukovodio napadom na vojarnu i da
ga zato smatra odgovornim. Svoje tvrdnje temelji na video zapisu koji je sadržavao prikaze leševa
žrtava, a kojeg je vidio nakon dolaska u Beograd. Na upit obrane svjedok potvrđuje da nije vidio
strijeljanje i navodi da je, vezano za događaje oko predaje odnosno preuzimanja vojarne, hrvatska
strana tražila predaju, ali da je komandant Rajko Kovačević istu odbio te da je optuženi Jure
Šimić dao ultimatum Kovačeviću da će vojarna, ukoliko se ne predaju, biti napadnuta. 

Svjedok Radovan Kumrić 

Svjedok je tvrdio da je napad na vojarnu započeo 29. rujna 1991. ujutro i da su počele padati
granate na vojarnu. Svjedok je izričito rekao da je Jure Šimić naredio da se ubije Kovačevića.
Predvečer istog tog dana svjedok ističe da je vidio pripadnika MUP-a, čije je lice bilo prikriveno
fantomkom, koji mu je naredio da se preda, nakon čega mu je oduzeo pištolj. Svjedok kaže da je
čuo da se svi moraju okupiti na pisti, gdje su u konačnici postrojeni i razodjeveni, a da je na pisti
vidio Kovačevića. Također, svjedok ističe da je tom prilikom vidio Šimića, a da je potom vidio
istog onog policajca koji  mu je prethodno oduzeo pištolj  i  da  je  optuženi  Šimić upravo tom
policajcu naredio da likvidira Kovačevića, nakon čega je policajac odveo Kovačevića. Svjedok
ističe da su se potom začuli pucnji. Sljedećeg dana svjedok je tvrdio da su ga ljudi iz MUP-a
tražili da prepozna poginule i da je tom prilikom vidio tijelo Jovanovića, Vasića i Kovačevića koji
je bio pogođen s tri hica. Također, tvrdio je da je vidio nekoliko pougljenih tijela koja nije mogao
prepoznati.  Nakon toga, svjedok je istaknuo da je isto vidio i na snimci video kazete koja je
dostupna i  može se  pogledati.  Nakon tih  događanja,  svjedok je  odveden u logor  gdje  je  bio
zatočen sve dok ih nije popisao Crveni križ, nakon čega su prebačeni na drugo mjesto. Na pitanje
zamjenika Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci, svjedok je rekao da poznaje Šimića, a
spominjao je i izvjesni Šimićev govor na mitingu, kojeg su prenosili mediji, a na kojem je, prema
navodima svjedoka, optuženik rekao „Klali smo Srbe, klat ćemo ih opet“. Svjedok ističe da se
nakon ovog Šimićevog govora intenziviralo miniranje  srpskih  kuća  u  Bjelovaru.  Nadalje,  na
daljnja pitanja tužitelja, svjedok je naveo da je na pisti u vrsti vidio Kovačevića, ali ne i Vasića i
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Jovanovića. Također, tvrdio je da je osobno vidio tijela žrtava i da rane na tijelima nikako nisu
bile rane od mine, no tvrdi da osobno nije čuo izdavanje zapovijedi o likvidaciji. Nakon što je
sutkinja pročitala svjedokov prethodni iskaz, svjedok je rekao da stoji kod svog iskaza danog
2006. Obrana je nakon toga postavljala pitanja vezana za razlike u dva svjedokova iskaza, jer je
svjedok u iskazu iz 2006. rekao da je vidio da su na pisti izdvojeni i odvedeni i Kovačević i Vasić,
nakon čega je svjedok ustvrdio da se zbog vremenske distance ne može sjetiti što se dogodilo s
Vasićem, ali da je vidio izvođenje Kovačevića. Na upit optuženoga, svjedok je ustvrdio da Šimića
nije osobno poznavao i da ga nije vidio na snimci na video kazeti.

Svjedok Zoran Šanitć 

Svjedok također  nije  sudjelovao u pregovorima o  predaji  vojarne.  Svjedočio  je  da  su  nakon
zauzimanja vojarne časnici i vojnici postrojeni, a da su potom pripadnici Zbora narodne garde
naredili da se svi postrojeni razodjenu, a da se Kovačeviću, Vasiću i Jovanoviću onemogući bijeg.
Prema iskazu svjedoka, Kovačević je kasnije odveden s piste na kojoj su bili postrojeni u drugom
smjeru, a potom su se iz tog smjera čuli pucnji. Svjedok je istaknuo da nije vidio leševe žrtava,
kao ni smaknuće. Nadalje, svjedok je rekao da nije niti vidio optuženika u vrijeme dok su bili
postrojeni, niti da zna tko je izdao naredbu da se Kovačevića izdvoji i odvede iz vrste. Nakon što
je sutkinja pročitala prethodni iskaz svjedoka, u kojem je svjedok tvrdio da je Šimić osobno rekao
da se Kovačevića, Vasića i Jovanovića ne smije pustiti da pobjegnu, svjedok je kazao da zbog
vremenske distance ne može reći  je  li  točan njegov sadašnji  ili  prethodni  iskaz.  Na dodatna
pitanja  nakon  čitanja  prvotnog  iskaza,  svjedok  ne  može  reći  da  je  Šimić  izjavio  da  Rajko
Kovačević ne smije pobjeći, već se samo sjeća da je netko to izrekao.

Odluka vijeća o dokaznim prijedlozima

Vijeće će u nastavku dokaznog postupka, na prijedlpog optužbe, saslušati u svojstvu svjedoka
Tomić Milana. 

Rasprava se nastavlja 08. i 09. svibnja 2018. u 9:00h. 
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