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Na ročište za raspravu je bilo pozvano 5 svjedoka, od kojih se dvoje odazvalo. Za 
svjedoke koji se nisu odazvali, Predsjednica Vijeća za ratne zločine Županijskog suda 
Osijek, upoznala je stranke sa sljedećim: jedna svjedokinja je nepoznata na adresi na 
koju je bio upućen poziv na raspravu; jedan svjedok je umro; jedan svjedok je u bijegu, 
za njim je raspisana tjeralica.  
  
Svjedokinja L.M.  
 
Riječ je o svjedokinji optužbe, izjavila je da je u razgovoru, koji je vodio njezin bivši 
suprug s nekim, vidjela jednu značku u obliku slova U. Bivši suprug, kao i mnogi u 
Dardi u kritično vrijeme, prepričavali su događaj, o kojem je pričao njezin bivši suprug, 
u to vrijeme pripadnik milicije u Dardi i pripadnik „Crvenih beretki“. Značka je 
pripadala čovjeku, čije ime svjedokinji nije poznato, koji je pogrešno mislio da je 
svjedokinjin suprug hrvatski vojnik, jer je imao naglasak različit od ljudi iz Baranje. 
Odveo je supruga svjedokinje do položaja suprotne strane i pokazivao mu položaje. 
Nakon toga taj čovjek je uhićen i odveden u miliciju u Dardi. Svjedokinji je poznato da 
je bio zadržan u zatvoru, kao i da iz toga zatvora nije izašao. Svjedokinja je početkom 
rata otišla iz Baranje, a vratila se negdje 1992. godine. Nakon njezina povratka u 
Baranju dogodio se događaj koji je opisala.  
  
Svjedok S.K.  
 
Riječ je o svjedoku optužbe koji je u kritično vrijeme bio je liječnik u Domu zdravlja u 
Dardi. Bio je par puta pozivan u Stanicu milicije u Dardi, gdje je u jednoj sobi pregledao 
zatvorenike zbog kojih je bio pozivan. Na njima je vidio neke povrede, za koje je 
procijenio da nisu bile takve prirode da bi ih bilo potrebno poslati na daljnju 
specijalističku obradu. Vidio je da su zatvorenici, koje je pregledao, bili u lošem 
psihičkom stanju. Svjedok misli da oni nisu počinili nikakva djela zbog kojih bi bili 
uhićeni, već da su bili osumnjičeni za suradnju sa suprotnom stranom, ili su uzeli na 
početku rata oružje. Svjedok je rekao da je to bilo vrijeme kada se na nesrbe vršio 
pritisak da odu iz Baranje, a nakon toga je slijedila pljačka imovine. Neki su ubijani, pa 
je i nakon ubojstva slijedila pljačka imovine tih žrtava. Posljednje ubojstvo Hrvata, 
Mađara i nesrba u Dardi je uslijedilo u svibnju 1992. godine. Naime, ljudi koji su bili 
uhićeni ranije pušteni su, a nakon toga su bili u radnoj grupi, koja je čistila smeće po 
Dardi. U svibnju 1992. godine na smetlištu u Dardi su pripadnici te radne grupe ubijeni. 
Osim njih su ubijeni i Romi i jedan čovjek, koji su se zatekli na smetlištu i vidjeli 
ubojstvo ljudi iz radne grupe. Svjedok je rekao da je tom prilikom ubijeno 13 ljudi. 
Istraživanje i procesuiranje ubojstava milicija je započela onda kada su ubijeni prvi Srbi 
u Dardi i Baranji. Svjedok je rekao da je u Dardi i Baranji najmanje 50, a i više ljudi, 



nesrba, ubijeno. Rekao je da pretpostavlja da nisu ubijeni samo zato što su nesrbi, već 
zato da bi im se pljačkala imovina. Lokalne vlasti tolerirale su teror nad nesrbima, 
imovina „ustaša“ se mogla pljačkati kako se htjelo. Rekao je da je postojala jedna grupa, 
za koju misli da nisu bili u radnom odnosu u miliciji, koja je prema potrebi pozivana 
kako bi razriješila određene situacije, neka ubojstva,… Nazivali su ih specijalcima.  
  
Sljedeće ročište za raspravu zakazano je za dane 6. i 7. prosinca 2021. godine u 9,00 
sati.   


