IZVJEŠTAJ S PRAĆENJA GLAVNE RASPRAVE
05. srpnja, 2017. godine – dokazni postupak
Suđenje prate i izvještavaju: Jelena ĐokićJović, Documenta – Centar za suo čavanje s prošlošću
(Zagreb), Antonela Franković, Inicijativa mladih za ljudska prava (Zagreb), Branimir Renje,
Inicijativa mladih za ljudska prava (Zagreb).
Sudac je konstatirao da na ročište nije pristupio svjedok Luka Šiftar kojem je prethodno
poslan poziv, ali ga prema riječima zamjenika Županijske državne odvjetnice iz Siska Stipe
Vrdoljaka, nije dobio na vrijeme. Zamjenik je ovu vijest saznao iz razgovora s Šiftarevom
sestrom Anom Trninić.
Danas ispitani svjedoci ne posjeduju neposredna saznanja o predmetu kaznenog postupka.

Svjedok Mirko Vučković
Svjedoku su izrečena njegova prava, te se on izjasnio da ih je svjestan i da ih razumije nakon
čega je izdiktirao svoje osobne podatke zapisničarki. Svjedok danas živi u Glini, a u vrijeme
počinjenja zločina u Joševici u prosincu 1991. živio je u Šibinama(selu u blizini Joševice).
Svjedok je izjavio da poznaje sve ljude u Joševici, te da je na dan zločina dva puta sreo Paju
Šiftara. Prvi put u pošti u Glini, a drugi put kada se Šiftar vraćao iz Joševice (prema Glini), pri
čemu ga nije pozdravio, što je svjedoku u tom trenutku bilo čudno. Po povratku u Šibine,
svjedok je posjetio Josipa (Joška) Žarinca koji je živio u selu kod kapelice, a zatim Mirka
Modronju koji je prethodno bio kod Ilije Štajduhara na kolinju. Kada je krenuo kući (u Šibine)
sreo je džip žutih (vojnih) registarskih tablica u kojemu su bile četiri osobe u crnim odorama,
u potpunosti maskirane. Vozač mu se obratio: „Ako što čuješ, javi nama“. Svjedok izjavljuje
da nije znao kome bi se trebao javiti, s obzirom da nikoga od maskiranih osoba nije mogao
prepoznati. Kasnije, oko 16 sati, od svog strica Mirka Baždara saznao je da je došlo do pokolja
u Joševici. Svjedok je sljedećeg dana oko podneva sa sestrom Mirka Modronje, Katom
Kreštalicom, otišao u Joševicu provjeriti je li njena tetka ubijena. U kući su zatekli ubijenu
tetku i tetkinu svekrvu, obje u poodmakloj životnoj dobi. Policija do tog trenutka još nije bila
došla.Svjedok nadalje objašnjava kako nije išao u druge kuće. Na pitanje zna li tko je Čangija
(Čanja), svjedok odgovara da ga poznaje, ali da je tek nedavno saznao da mu je pravo ime
Dušan Žarković, međutim ne može njegovo ime direktno povezati sa zločinom u Joševici u
prosincu1991. O sudjelovanju Nikole Solara u zločinu iz 1991. također ništa ne zna. Izjavio je
da se u njegovom selu nije pričalo o tome tko je odgovoran za zlo čin. Svjedok je potvrdio da
je njegov nadimak Lazić.
Branitelji nisu imali pitanja.

Svjedok Mirko Modronja
Svjedoku su izrečena njegova prava, te se on izjasnio da ih je svjestan i da ih razumije nakon
čega je izdiktirao svoje osobne podatke zapisničarki.
Svjedok je rođen u Joševici, gdje i danas živi, u kući koja se nalazi iznad kapelice, na mjestu
njegove stare kuće koja je zapaljena. Na dan zločina, svjedok je bio kod Ilije Štajduhara (treća
ili četvrta kuća s lijeve strane ceste kad se dolazi iz pravca Gline) na kolinju. Nije čuo nikakve
pucnjeve, a za zločin je saznao od Paje Šiftara. Svjedok mu na prvu nije ni povjerovao, ali je
ipak zbog straha donio odluku da kući ide drugim putem, preko polja. Vra ćaju ći se kroz
polje, (na udaljenosti od 50, 60 metara) vidio je troje ili četvero ljudi u maskirnim odorama

kako provaljuju u garažu Branka Žarinca i iz nje izvoze auto, misli da se radilo o „fi ći“. Nisu
ga vidjeli, te je pobjegao glavnim putem. Po povratku ku ći, zatekao je svoju suprugu koju je o
događajima već bio izvijestio Pajo Šiftar. Za Nikolu Solara svjedok navodi da zna tko je, te da
je poslije čuo da je u gostioni u Šibinama dogovaran napad na jedno od sela (Joševicu ili
Prijeku), te da je Solar odredio da to bude Joševica. Svjedok nadalje navodi da je jednom
prilikom Nikola Solar izjavio da Joševica više neće postojati, već da će to sve biti Šibine. Kaže
da je to bila odmazda za ubojstva na Gračenici Šišinečkoj, ali da ne zna sa sigurnošću zašto je
odabrana Joševica.
Branitelji nemaju pitanja.
Na pitanje suca je li se u Joševici pričalo tko je počinio zločin, svjedok odgovara da nije, već
su to mještani tek kasnije saznali iz medija.
Rasprava će se nastaviti 13..09.2017. godine u 10:00. Tada će se spitati svjedok Luka Šiftar.
Poziv će biti poslan I posredstvom Interpola.
Zapažanje monitora:
Rasprava je započela devet minuta nakon zakazanog vremena. Danas su sasušani svjedoci
optužbe pa im je pitanja prvi postavljao zstupnik optužbe. Dolazak na sud svjedocima je
organizirao Ured za podršku žrtvama I svjedocima.

