ZLOČIN U OKOLICU DARUVARA
Izvještaj s praćenja suđenja
12. travnja 2018. - nastavak dokaznog postupka saslušanjem svjedoka putem video-linka
Suđenje isred Documente prate Đino Đivanović i Jelena Đokić Jović.
Izvještava: Đino Đivanović
Suđenje opt. Veljku Stjepanoviću nastavljeno svjedočenjem Krste Žarkovića. Ovaj svjedok
obrane ispitan je putem video veze uspostavljene s Okružnim sudom u Banjoj Luci.
Svjedok Krsto Žarković
Svjedok je u ljeto 1991. bio komandant općinskog štaba Teritorijalne obrane (TO) grada Daruvara
koji je pokrivao i sjeverozapadni dio daruvarske općine (Đulovac, tadašnje Miokovićevo i
okolica). Žarković je kazao kako je stvarni vođa pobune na tom prostoru u rečeno vrijeme bio
Jovan Carević, a da je pod njegovim vodstvom vladao opći nered i kaos. Ljudi su se
protuzakonito uhićivali, kralo se i slično.
“Kao komandant štaba tadašnje Teritorijalne obrane htio sam osigurati red na tom prostoru i
zaštititi nesrpski živalj od maltretiranja (tu je bilo i pripadnika tadašnjeg SUP-a RH, ali se nisu
uspjeli nametnuti Careviću) te sam stoga ustrojio odjeljenje milicije u Miokovićima i za
komandira milicije imenovao optuženog Veljka Stjepanovića. O svojoj odluci da imenujem
Stjepanovića obavijestio sam M. Maksića, komandira stanice milicije Daruvar. Inače,
Stjepanović je iz mjesta Bijela, a ne iz Miokovića, školovani je policajac i inspektor i smatrao
sam da će moći uspostaviti red na tom prostoru. Stjepanović se isprva nećkao oko prihvaćanja
tog zadatka budući da je zajedno s obitelji planirao napustiti zemlju i otići u Njemačku. Uspio
sam ga nagovoriti i mislim da je Stjepanović na toj poziciji ostao nekih 30-ak dana. No dok je bio
tamo, svejedno je sve zapovijedi izdavao Jovan Carević”, objasnio je svjedok.
Svjedok Žarković je dodao kako je Općina Daruvar u tom trenutku proglasila ratno stanje na
prostoru zapadne Slavonije, a po tadašnjim zakonima SFRJ, vlast je imao glavni štab Teritorijalne
obrane te je u njegovoj nadležnosti bila i milicija. Također, naglasio je da Stjepanović nije vršio
efektivnu zapovjednu ulogu jer mu policajci nisu bili lojalni već su slušali Carevićeve zapovijedi.
“Zatvor je osnovao Carević. Stjepanović nije imao nikakvu ulogu u osnivanju i funkcioniranju
zatvora i obavijestio me je da ne može utjecati na zbivanja u zatvoru. Carević je vršio hapšenja
civila hrvatske nacionalnosti kako bi ih razmijenio za sestru uhapšenu u Zagrebu. Inače, ova
razmijena je realizirana. Carević je uhapsio i Budimliju, Halauseka, Tutića i druge. Stjepanović
se tome nije mogao niti pravno, a ni fizički suprotstaviti Careviću, objasnio je svjedok
odgovarajući na pitanja obrane.
Zastupnica optužbe nije imala pitanja za svjedoka obrane.
Sljedeća rasprava zakazana je za 28. svibnja u 9h.
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