
ZLOČIN U GLINSKOM NOVOM SELU, OPT. VLADO ČUPOVIĆ I DR. 
 

Izvještaj s praćenja suđenja  

19.03.2021. – sastav vijeća, utvrđivanje istovjetnosti optuženika, čitanje optužnice, 
očitovanje o krivnji, dokazni postupak 

Suđenje prati: Duje Filipović Grčić, Documenta 

Danas je na Županijskom sudu u Zagrebu čitanjem optužnice započela rasprava 
u kaznenom postupku protiv opt. Vlade Čupović i drugih za ratni zločin počinjen 
ubojstvom civila u Glinskom Novom Selu.  
 
Optužnicu je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu  podignulo protiv  11 
osoba od kojih je jedna osoba dostupna hrvatskom pravosuđu dok se desetorici 
optuženika  sudi u odsutnosti. Raspravi nazoči XI. opt. Mile Paspalj zvan, Baća.  
 
Tijekom današnjeg ročišta svjedočilo je četvoro svjedoka. Nitko nema 
neposredna saznanja o predmetu kaznenog postupka.  
 
Svjedoci su upoznati da kao posredne žrtve kaznenog djela, tijekom kaznenog 
postupka, mogu ostvariti status oštećenika kao i da im status oštećenika 
omogućava sudjelovanje u svim fazama postupka. 
 
Svjedokinja Kata Roksandić  
 
Svjedokinja je ponovila iskaz dan tijekom prethodnog postupka. Svjedokinja je 
izgubila majku i oca, ali o načinu stradanja i počiniteljima nema neposrednih 
saznanja. Neke detalje čula je od predstavnika UNPROFOR-a. 
 
Svjedok Darko Šimanović 
 
Svjedok Darko Šimanović tog je dana izgubio roditelje i baku. Bio je  pripadnik 
MUP-a RH te se nekoliko dana prije ulaska paravojske u selo iz njega povukao – 
„ Na sam dan ulaska četnika vidio sam kako selo gori. O smrti svojih roditelja 
čuo sam samo priče po selu te ne zna tko je točno taj zločin počinio“, rekao je 
svjedok.  
 
Svjedok Joso Šimanović  
 
Svjedok Joso Šimanović je izgubio majku, oca, maloljetnu sestru i djeda. 
Šimanović je ostao pri svom iskazu danom tijekom ranijih faza kaznenog 
postupka te potvrdio kako je čuo od sumještana, od Ivice Pandže-Orkana kako je 



pokolj izvršila jedinica pod vodstvom Duška Malovića i Georgea Nashida zvanog 
Kamal, a kako je tu jedinicu do sela dopratio Mile Paspalj. Šimanović je također 
iznio imena nekoliko ljudi iz susjednih sela u kojima živi srpsko stanovništvo, a 
koji bi trebali znati tko je sve sudjelovao u zločinu i gdje su tijela s obzirom da 
posmrtni ostaci nekolicine stradalih  još uvijek nisu pronađeni.  
 
Svjedokinja Nada Marović 
 
Svjedokinja je izgubila majku i oca, a ostala je pri svom iskazu kojeg je ranije 
dala. Također, svjedokinja je čula kako je pokolj naredio Duško Malović, ali ne 
zna tko je on bio. 
 
Rasprava se nastavlja:  
 
 4. svibanj 2021., u 12.00h 
13. svibnja 2021., u 9.30h 
14. svibnja 2021., u 9.30h  

PRIMJEDBE I ZAPAŽANJA:  

Svjedoci su odbili sudjelovanje u kaznenom postupku u svojstvu oštećenika. No, 
iz razgovora s njima u pauzi rasprave, zaključeno je da nisu posve jasno i 
precizno razumjeli dobivene opće upute o njihovim pravima.  
 
  


