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

Izvještaj s praćenja suđenja  

15.03.2022. – dokazni postupak 

Suđenje prati i izvještava: Duje Filipović Grčić, Documenta 

Dvojica svjedoka (Stanko Marić, Miroslav Gregurinčić) koja su trebala biti neposredno 
saslušana, preminula su. Pročitani su izvadci iz matice umrlih kao i njihovi iskazi dani 
tijekom istražnog postupka.  
    
Danas je saslušano troje svjedoka.  
 
Svjedokinja Danica Bjelan majka je X. opt. Milana Karaice. S obzirom na to da je 
privilegirana svjedokinja odlučila je koristiti pravo te je odbila svjedočiti.  
 
Svjedokinja Zora Bjelan je teta X.  optuženog koja je odbila blagodat privilegirane 
svjedokinje i odlučila svjedočiti. Tijekom ročišta pročitan je zapisnik o ispitivanju 
svjedokinje dan u istražnom postupku. Ustvrdila je da optuženik u proljeće 1991. otišao 
u JNA, a nju je tijekom tog perioda u Majske poljana došao posjetiti tek jedanput.   
 
Svjedok Milan Bjelan je stric X. opt. Milana Karaice koji se odrekao blagodati i odlučio 
svjedočiti. Također, pročitan je zapisnik sa ispitivanja dan tijekom istrage te je u svemu 
ostao kod onoga što je tada izjavio. Ne sjeća se kada ih je optuženi došao posjetiti u 
Majske Poljane.  
 
Podsjećamo, optužene se tereti da su kao pripadnici TO Glina i specijalne grupe pod 
zapovjedništvom Duška Malovića (pokojnog) te Georga Nashida Kamala ušli polovicom 
listopada 1991. u Glinsko Novo Selo te okrutno smaknuli 31 stanovnika. 
 
Optuženo je 11 osoba od kojih su prvih 10 nedostupni pravosuđu jer se nalaze u 
Republici Srbiji te Bosni i Hercegovini (Republici Srpskoj) dok je XI. optuženi Mile 
Paspalj Baći dostupan pravosuđu RH i živi u mjestu Majske Poljane koje se nalazi 
nekoliko kilometara od mjesta zločina. Prema navodima optužnice, opt. Paspalja se 
tereti da je "Kamijev vod smrti" doveo do Glinskog Novog Sela znajući da oni idu tamo 
kako bi likvidirali hrvatsko stanovništvo.  
 
Suđenje se nastavlja 29. ožujka 2022., u 9:30h.  
 


