
ZLOČIN U OKUČANIMA I LOGORU STARA GRADIŠKA, OPT. GOJKO BOŽIĆ I DR.  

Izvještaj s praćenja suđenja  

Suđenje prati i izvještava: Veselinka Kastratović, Centar za mir Osijek 

Ročište 24.08.2021. – nastavak dokaznog postupka  

U nastavku dokaznog postupka ispitano je 5 svjedoka. Za jednog svjedoka utvrđeno je da je u 
međuvremenu preminuo.  
  
Iskaz je dala doktorica, koja je u kritičnom razdoblju, od kolovoza do kraja prosinca 1991. 
godine bila liječnica opće prakse (sada obiteljske medicine) u Domu zdravlja u Okučanima. 
Svjedokinja nema saznanja o kritičnim događajima. Rekla je da se sjeća da je jednom, u prosincu 
1992. godine, bila pozvana u Stanicu milicije u Okučanima. Tamo je na jednom ležaju zatekla 
mrtvo tijelo muškarca, na čijim je leđima vidjela krvne podljeve. Nije utvrdila uzrok smrti, jer 
to nije niti mogla, vidjela je da se radi o mrtvoj osobi.  
 
Svjedok, sin žrtve Đure Hrdžića 
  
Iskaz je dao sin žrtve Đure Hrdžića (civil, rođ. 1948. godine). Svjedok je u kritično vrijeme, u 
listopadu 1991. godine, kada je odveden njegov otac, bio 15-godišnji dječak. Svjedok je za 
ubojstvo oca čuo od osoba koje su bile zatočene u logoru Stara Gradišaka i zatvoru Stanice 
milicije u Okučanima. Tijelo oca je ekshumirano 2001. godine. Među posmrtnim ostacima 
nađena je vozačka dozvola i po tome su znali da se radi o žrtvi Đuri Hrdžiću.  
  
Svjedokinja, supruga žrtve Đure Hrdžića 
 
Iskaz je dala supruga žrtve Đure Hrdžića ( pripadnik civilne zaštite, rođ. 1948. godine). Rekla 
je da je njezin suprug odveden u listopadu 1991. godine u logor u Staroj Gradiški. Bio je 
pripadnik Civilne zaštite. Od ljudi koji su bili zatočeni s njezinim suprugom, čula je da je dana 
7. prosinca 1991. godine odveden iz logora Stara Gradiška u zatvor Stanice milicije u 
Okučanima. Čula je da je tučen, zlostavljan, te da je preminuo u zatvoru od posljedica 
zlostavljanja. Kada je tijelo njenog supruga pronađeno, u stražnjem džepu je, u plastičnoj foliji, 
bila vozačka dozvola temeljem koje su identificirali žrtvu.  
 
Svjedok, otac žrtve Darka Sanjicki 
  
Iskaz je dao otac žrtve Darka Sanjicki (civil, rođ. 1967. godine). Rekao je da je sin uhićen u 
Bosanskoj Gradiški, gdje su živjeli u rujnu 1991. godine. Odveden je u logor u Staroj Gradiški. 
Preko poznanstava pokušao je pomoći sinu, kako bi ga spasio iz logora. Čak je išao razgovarati 
s policijom. Iz knjige o stradavanju Hrvata i Bošnjaka u logoru Stara Gradiška i zatvoru Stanice 
milicije u Okučanima, kao i iz priča ljudi, koji su bili zatočeni s njegovim sinom, poznato mu je 
da je sin 7. prosinca 1991. godine, s grupom od 22 zatvorenika, odveden iz logora Stara 
Gradiška u zatvor Stanice milicije u Okučanima. Zna da ga je krajem prosinca 1991. godine 
osoba nadimkom Macola izveo iz ćelije zatvora, da su ga mučili te da mu se nakon toga gubi 
trag. Čuo je od ljudi da bi posmrtni ostaci njegova sina mogli biti u bunaru kod stare benzinske 
crpke u Okučanima. O tome je izvijestio je policiju.  Posmrtni ostaci njegova sina i još jedne 
osobe doista su pronađeni u tom bunaru. Izvršena je DNA analiza, kojom je potvrđen identitet 
sina.  
  



Svjedokinja, supruga žrtve Mirka Tomljenovića 
 
Iskaz je dala supruga žrtve Mirka Tomljenovića (civil, rođ. 1946. godine). Rekla je da je sa 
suprugom i dvoje djece živjela u Bosanskoj Gradiški. Suprug je bio pravnik, radio je kao načelnik 
jednog od sektora ondašnje općine Bosanska Gradiška. Uhićen je 30. rujna 1991. godine. 
Pokušala ga je pronaći, izbaviti. Obraćala se načelniku policije u Bosanskoj Gradiški, načelniku 
općine Bosanska Gradiška, Kriznom štabu općine Okučani u Bosanskoj Gradiški, 
Međunarodnom Crvenom križu, Hrvatskom Crvenom križu. Suprug je bio odveden u logor u 
Staroj Gradiški. Dobila je broj telefona od Gojka Božića, zapovjednika logora, koga je osobno 
nazvala. Iz razgovora je shvatila da je potrebno dati novac, što je i htjela dati, ali su je spriječili. 
Naime, nakon razgovora s Gojkom Božićem došao je jedan mladić koji joj je rekao da ne odlazi 
kod njega. Šogorica ju je spriječila da ode, jer se bojala za njezin život. Sin joj je bio star 17 
godina, pokušali su ga nekoliko puta mobilizirati i na taj način ubiti. Kćerka je bila tek 
punoljetna, kada su pokušali doći po kćerku i odvesti je, ali je to spriječio jedan susjed Srbin. Iz 
priča ljudi koji su bili zatočeni s njezinim suprugom, čula je da je odveden dana 7. prosinca 
1991. godine iz logora Stara Gradiška. Odvedena je grupa od 22 zatvorenika u zatvor Stanice 
milicije u Okučanima. Čula je da je suprug odveden iz ćelije negdje sredinom prosinca 1991. 
godine, da ga je više osoba  pretuklo te da je nakon toga vraćen u ćeliju. Iste noći je preminuo 
od posljedica zlostavljanja i premlaćivanja. Svjedokinju – liječnicu koja je svjedočila prije nje, 
vidjela je onda te čula da je prokomentirala: „Zašto su me zvali kad je čovjek mrtav“. Ova 
liječnica je vidjela mrtvo tijelo njezina supruga. Suprugove posmrtne ostatke dobila je 2009. 
godine nakon što je DNA analizom potvrđen identitet žrtve.  
  
Branitelji  optuženika svjedocima nisu postavljali pitanja. Radi se o svjedocima optužbe.  
   
Rasprava se nastavlja 25. kolovoza 2021. godine u 9,00 sati. 


