
ZLOČIN U KIJANIMA

Izvještaj s praćenja suđenja

Suđenje prati i izvještava Sebastian Kukavica, Documenta, Zagreb. 

12. ožujka 2018. - nastavak dokaznog postupka

U nastavku dokaznog postupka sjedočilo je troje svjedoka. Pročitan je i iskaz svjedokinje Ljubice
Dimić. 

Svjedok Ive Rukavina

Svjedok je u vrijeme počinjenja kaznenog djela bio zamjenik zapovjednika policijske postaje u
Gračacu. Ne zna koliko je civila pronađeno mrtvo u Kijanima nakon Vojno-redarstvene akcije
Oluja.  Također,  ustvrdio  je,  vezano  za  konkretni  slučaj  ratnog  zločina  u  Kijanima,  da  se
evidencija o mrtvima nije vodila i da je za smrt Radomira, Mire i Mare Sovilj  saznao tek iz
novina. Nije znao reći tko je koordinirao vojsku, jer je u periodu nakon Oluje vojnika na tom
području bilo mnogo, a zbog vremenske distance nije znao tko je izdavao zapovijedi. Nadalje,
svjedok je ustvrdio da ne zna koliko je ljudi pokopano u Gračacu nakon Oluje. Na upit sutkinje o
postupanju nadležnih osoba nakon saznanja o mrtvima, svjedok je potvrdio da policijska postaja
nije učinila potrebne mjere da se utvrde okolnosti smrti i pronađe počinitelja. Svjedok je nadalje
rekao da ne zna ništa o ubojstvu civila s tog područja. Nikada mu nijedan djelatnik, prema tvrdnji,
nje govorio o ubojstvu Sovilja niti  podastro određene dokaze. Svjedok je istaknuo, na daljnja
pitanja sutkinje, da nije prijavljeno niti jedno ubojstvo, a da je nadležna institucija u Zadru bila
instanca koja je trebala primiti takve prijave. Svjedok je ustvrdio da u vrijeme nakon Oluje nije
postojala zabrana podnošenja kaznenih prijava za počinjene zločine, ali i da se kaznene prijave za
ubojstva nisu podnosile. 

Svjedokinja Nada Žugaj

Svjedokinja je tri mjeseca nakon Oluje bila u Kijanima. Istaknula je da nije zatekla mrtva tijela, a
da se pri dolasku u Kijane morala javiti na jedan punkt, no da se nije vodila evidencija o ulasku.
Na pitanje suda je li u događajima nakon Oluje ubijen i netko od njoj bliskih osoba, svjedokinja
je ustvrdila da je ubijena Sava Blanuša, sestrična svjedokinjine majke, no da ona, svjedokinja,
nije bila psihički u stanju izvršiti identifikaciju, već ju je identificirala pomoću danog opisa. Na
daljnja  pitanja,  svjedokinja  je  rekla  da  se,  koliko  ona  zna,  nije  vodio  kazneni  postupak  za
ubojstvo S. Blanuše. Vezano za slučaj ubojstva obitelji Sovilj, svjedokinja je rekla da nije čula za
ubojstvo sve dok nije bila pozvana na suđenje. Također, ustvrdila je da joj nije poznato koliko je
civila stradalo na području Kijana.

Svjedokinja Jadranka Slavujević 

Svjedokinja je istaknula da u potpunosti  ostaje pri  svom ranijem iskazu.  Na pitanje sutkinje,
svjedokinja  je  odgovorila  da  neposredno nakon Oluje  nije  bila  u  Kijanima,  ističući  da  prije
Uskrsa ili jeseni 1996. naprosto nije bilo moguće da je bila u Kijanima. Svjedokinja je ostala pri
ranijoj tvrdnji da je pronađeni prsten i vazu, a koji su kasnije u paketu poslani na adresu Milorada
Sovilja1, pronašla iza Uskrsa 1996. ili na jesen iste godine. Na pitanje optužbe je li znala da je

1 Milorad Sovilj je brat, odnosno sin ubijenih u Kijanima. 
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njezina majka imala telefonske razgovore s Nadom Badurina, svjedokinja je odgovorila da nije
bila upoznata s tim. Također, svjedokinja je ustvrdila da nije osobno poznavala Milorada Sovilja.
Kazala je da je njezin suprug u paketu poslao vazu i prsten Miloradu Sovilju koji se na tome
zahvalio. 

Dokazni prijedlozi

Sutkinja je ustvrdila da je neophodno, ako je ikako moguće, da se preko svjedoka u Švedskoj
utvrdi kada je uspostavljen prvi kontakt između Milorada Sovilja i obitelji Kričković i kada je na
adresu Milorada Sovilja primljen paket s vazom i prstenom. 

Obrana je potom predložila da se kao svjedok sasluša Branko Slavujević, čemu se optužba nije
protivila, te je prijedlog usvojen. 

Sva tri svjedoka zatražila su pokriće putnih troškova. 

Suđenje će se nastaviti 29. svibnja 2018., u 9:00h.
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