
  
 ZLOČIN U RAŠTEVIĆU

Opći podaci 

Pred  Vijećem  za  ratne  zločine  Županijskoga  suda  u  Zadru  provodi  se  suđenje  protiv
optuženoga Nevena Pupovca za kazneno djelo ratnoga zločina protiv civilnog stanovništva,
počinjenog u mjestu Raštevići, od veljače do kolovoza 1992. godine.

Kazneno  djelo  ratnog  zločina  protiv  civilnog  stanovništva,  čl.  120.,st.1.,  Osnovnoga
kaznenoga zakona (OKZ) RH, br. optužnice: KT-71/97.

Sud:  
Županijski sud u Zadru

Vijeće za ratne zločine: 
sutkinja Enka Moković, predsjednica Vijeća
sudac Ante Anić, član Vijeća 
sudac Boris Babić, član Vijeća 

Tužitelj: 
Slobodan Denon, zamjenik ŽDO-a iz  Zadra 

Optuženi: 
Neven Pupovac

Branitelj: 
Luka Šušak, odvjetnik

Žrtva: 
Danica Šopić 

Sažetak optužnice: 
Optužnica  ŽDO-a  iz  Zadra,  br.  KT-71/97,  od  16.  lipnja  2003.  godine,  preuređena  je  7.
studenoga 2005. godine, na način da je razdvojena u odnosu na optuženoga Nevena Pupovca,
a 18. svibnja 2006. je zamjenik ŽDO-a iz Zadra uskladio optužnicu s utvrđenim činjeničnim
stanjem. 
 Neven  Pupovac  je  optužen  da  je  u  razdoblju  od  veljače  do  kolovoza  1992.  godine,  u
Rašteviću,  kao  pripadnik  paravojnih  formacija  pobunjenih  Srba,  sudjelujući  u  oružanim
sukobima protiv legalnih organa RH, postupao protivno članku 4., st. 2, alineja a,e,g i članku
13., st. 6, II Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije, od 12. kolovoza 1949. godine, o
zaštiti  žrtava  nemeđunarodnih  oružanih  sukoba.  S  ciljem  širenja  straha  među  civilima
hrvatske nacionalnosti on je, u uniformi, naoružan puškom, zajedno sa drugim pripadnicima
oružanih  skupina,  a  najčešće  s  Duškom  Pupovcem i  bratom  Jovicom Pupovcem,  u  više
navrata maltretirao – napadao i tukao - oštećenicu Danicu Šopić, zvanu Danka, te joj uništio
imovinu  i to na sljedeće načine: 
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- Od veljače do kolovoza 1992. godine, zajedno sa Jovicom Pupovcem, u dva je navrata
dolazio u kuću Danice Šopić, prvi put noću,  7. veljače 1992. godine. Tražio je radio
-stanicu i pištolj njezina supruga, više puta je udario šakom u glavu, izbio joj dva zuba
na gornjoj vilici, desno, i udarao je po lijevoj nadlaktici željeznom šipkom; 

- Sljedećeg dana, popodne, njih dvojica ponovo su došli u kuću Danice Šopić, kada ju je
Jovica Pupovac zaključao u sobu, u prizemlju kuće, a optuženik zapalio prostorije u
kući, na katu, i otišao, ostavljajući oštećenicu zaključanu u sobi, koja je zahvaljujući
prisebnosti i snazi uspjela razvaliti vrata i spasiti se. 

- Sljedeće noći, 9. veljače 1992. godine, oko dva sata, dok je Danica Šopić spavala u
prizemlju svoje kuće, zajedno sa bratom Jovicom Pupovcem, optuženik je otišao na
kat kuće i zapalio namještaj oštećenicinog sina. Oštećenica je uspjela ugasiti požar. 

- Točno neutvrđene noći,  u  kolovozu 1992. godine,  optuženik  je,  s  bratom Jovicom
Pupovcem,  ušao u sobu u kojoj  je  spavala  oštećenica,  tražio  da mu preda  radio -
stanicu i novac, pa ju je (kada ništa nije našao) izudarao  šakama po tijelu. 

Dakle,  kršeći  pravila  međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba,  optuženi  je  vršio
nasilje  nad  civilima,  uništavao  imovinu,  primijenio  metode  zastrašivanja  i  nečovječnog
postupanja,  što je imalo za posljedicu tešku ozljedu osobe. Time je počinio kazneno djelo
protiv čovječnosti  i  međunarodnog prava – ratni zločin  protiv civilnog stanovništva iz  čl.
120., st.1., OKZ-a RH. 

Sažete informacije o tijeku postupka: 
ŽDO iz Zadra podiglo je optužnicu br. KT-71/97,  16. lipnja 2003. godine. Optužnica je 2005
preuređena  tako da  je razdvojena (N: refleksivna čestica „se“ pogrešno bi označivala samu
optužnicu kao subjekt radnje) u odnosu na optuženoga Nevena Pupovca.  Postupak je, 18.
svibnja 2006. godine, započeo iz početka. Saslušana je svjedokinja Danica Šopić, oštećenica u
postupku. Pročitani su iskazi svjedoka koji su svoje izjave dali ranije, te  iskaz svjedoka koji
je svoju izjavu dao na Specijalnom odjelu Okružnog suda u Beogradu. Optuženik je izjavio da
se ne osjeća krivim niti  po jednoj točki  optužnice.  Na raspravi je djelomično izmijenjena
optužnica, u skladu s utvrđenim činjenicama. 
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