
 

ZLOČIN U LOGORIMA STAJIĆEVO I SREMSKA MITROVICA, OPT. DANEL 
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Izvještaj s praćenja suđenja  

10.01.2023. – nastavak dokaznog postupka 

Suđenje prati: Monika Tekilić Tolj, Centar za mir Osijek  

Supervizorica: Veselinka Kastratović, Centar za mir Osijek 

 
Predsjednica vijeća je otvorila zasjedanje, objavila predmet rasprave i sastav vijeća. 
 
Nastavak dokaznog postupka 
 
Svjedok optužbe B.Z. 
 
Svjedok je bio uznemiren i plakao je, no ipak je pristao svjedočiti.  
 
Svjedok je bio sudionik Domovinskog rata. Sudjelovao je u borbama u Vukovaru gdje je 
zarobljen te je potom kao ratni zarobljenik odveden logore u Srbiju, u logore u Stajićevu 
i Sremskoj Mitrovici. 
 
Naveo je kako nije imao nikakvu liječničku skrb u logoru u Sremskoj Mitrovici, a liječnička 
skrb mu je bila potrebna. Koliko se sjeća niti drugi zarobljenici nisu dobivali liječničku 
skrb. Među zarobljenicima je bilo liječnika iz Vukovarske bolnice, no s njima nisu mogli 
kontaktirati.  
 
Naveo je kako su mu poznata imena nekih čuvara iz logora u Stajićevu. Čuo ih je od čuvara 
u logoru. Ustvrdio je da se osoba koja sjedi iza njega zvao „Rambo“. To mu je bio nadimak. 
Ovdje je svjedok pokazao na optuženika. 
 
Svjedok se nije mogao točno sjetiti do kada je bio u logoru u Stajićevu. Sjeća se samo da 
su ih jedan dan stavili u autobuse i odveli u Sremsku Mitrovicu. Ističe kako su u Sremsku 
Mitrovicu išli i neki od čuvara. 
 
Predsjednica vijeća dopušta da oštećenik I.A. postavi pitanje svjedoku. 
 
Na upit oštećenika, svjedok iskazuje kako ga je „Rambo“ s još jednim čuvarom, u logoru u 
Sremskoj Mitrovici, odveo u samicu jer se pokušao izrezati starim žiletom. Iskazao je kako 
su ga „Rambo“ i drugi čuvari izveli na hodnik, skinuli do gola i tukli pendrecima i nogama 
po cijelom tijelu. I u samici su ga tukli svaki dan. Misli da je bio šest dana u samici. 
 
Sve se ovo događalo u lipnju 1992. godine, no ne može se točno sjetiti.  
 



Istaknuo je kako su čuvari u logorima u Stajićevu i u Sremskoj Mitrovici imali maskirne 
uniforme, a „Rambo“ je imao pendrek zataknut na lijevom ramenu. No, nakon razmjene 
više nikada nije vidio „Ramba“.  
 
Na upit branitelja pojašnjava kako je u to vrijeme „Rambo“ mogao imati oko 20-ak godina 
kao i ostali čuvari. Malo je bilo starijih osoba, a stariji su bili samo čuvari koji su ispitivali 
zarobljenike.   
 
 
Branitelj optuženika stavio je primjedbu na iskaz svjedoka tvrdeći da osoba nadimka 
„Rambo“ nije optuženik. Optuženik je u Sremskoj Mitrovici bio u svibnju 1992. kao vozač 
saniteta.  
 
Branitelj optuženika je naveo i da je optuženik bio ročnik vojnik u Čačku, Republika Srbija 
i da nikada nije bio u Stajićevu. 
 
Sljedeća rasprava će se zakazati pisanim putem jer će svjedoka S.V. iz Beograda biti 
saslušan putem video- linka. 
 
 
 


