Pregled žrtava sa područja Promine:
1. Marija (Josipa) Pokrovac, r. 1979., učenica 6. razreda OŠ, Oklaj, Drniš. Smrtno stradala 16.09.1991. od
projektila granate u crkvi Sv. Mihovila u Oklaju.
2. Mate Burnać, r. 1926. smrtno stradao 16.09.1991. od granate u podrumu kuće Z.P. u Selinama. Tom
prilikom teško su ranjene još dvije mještanke, koje su od posljedica ranjavanja preminule nakon nekoliko
dana.
3. Kata Pokrovac, r. 1920., teško ranjena od granate koja je probila podrumska vrata kuće Z.P. u
Selinama, gdje se sklonila s mještanima. Od posljedica teškog ranjavanja preminula je nakon nekoliko
dana u šibenskoj bolnici
4. Marija Verović, r. 1911., teško ranjena od granate koja je probila podrumska vrata kuće Z.P. u
Selinama, gdje se sklonila s mještanima. Od posljedica teškog ranjavanja preminula je nakon nekoliko
dana u šibenskoj bolnici.
5. Marko Pokrovac, r. 1940., Oklaj. Prilikom izvlačenja sanitetskog vozila iz područja Miljevaca u pravcu
Unešića, dok je u vozilu prevozio dvoje ranjenih staraca, 20. 09. 1991. zaustavljen na području između
Pakova Sela I Pokrovnika. Pacijenti su izbačeni iz vozila, dok je Marko zarobljen te ubrzo potom usmrćen
u neposrednoj blizini.
6. Mile Perica, r. 1944. iz Nečvena, tijekom studenog 1991. nagazio na minu dok se kretao putem između
Nečvena I Puljana. Uslijed teške povrede stopala, a u nedostatku medicinske pomoći, iskrvario je u blizini
mjesta stradanja. Za njegovim posmrtnim ostacima još uvijek se traga.
7. Marko Dujić, r. 1927. iz Suknovaca pronađen je obješen o stablo u dvorištu obiteljske kuće. Prethodno
je iz realizirao prodaju određenog broja domaćih životinja iz svog domaćinstva.
8. Ana Duvančić, r. 1929. iz Razvođa, prilikom bijega iz sela 30.06.1992. smrtno stradala nagazivši na
minu na predjelu zvanom Gaj u pravcu Visovca.
9. Ivan Duvančić, r. 1914. iz Razvođa 30.06. 1992. usmrćen rafalnim pucnjevima iz vatrenog oružja
ispred ulaska u konobu obiteljske kuće u zaselku Duvančići-Tubaći, Razvođe.
10. Krste Džaja, r. 1928. nagazio na minu 27.11.1992. na putu između D. Mratova I Nečvena. Od
posljedica teškog ranjavanja preminuo je 25.06.1996.
11. Marija Džepina, r. 1929. smrtno stradala tijekom rujna 1992. od eksplozivne naprave, koja je bila
podmetnuta u stog sijena u blizini njene obiteljske kuće u prominskom Bogatiću.
12. Ivan Džapo, r. 1912., Oklaj, usmrćen je vatrenim oružjem 11.12.1992. na predjelu zvanom Bilo Polje,
nedaleko škole I ambulante u Oklaju, gdje se zaputio po konja.
13. Ante Perica, r. 1924., usmrćen je 24/25. siječnja 1993. vatrenim oružjem u obiteljskoj kući u zaselku
Perice u Mratovu.

14. Petar Džaja, r. 1928. usmrćen hladnim oružjem u dvorištu obiteljske kuće u Mratovu, zaselak Klicići.
Pregledom patologa utvrđene su višestruke ubodno rezne rane po čitavome tijelu. Petar je od bolesti u
dječjoj dobi bio ostao potpuno slijep.
15. Marko Aralica, r. 1911. ostao je sa suprugom u selu, gdje je bio izložen zlostavljanju I pljački. Nakon
što je pretučen u dvorištu svoje kuće u zaselku Aralice u Puljanima, ubrzo je tijekom siječnja 1993.
preminuo posljedica teških fizičkih povreda.
16. Ana Manda Bračić, r. 1921. supruga Ivanova, usmrćena 02.02.1993. u pušnici obiteljske kuće u
zaselku Bračići, Puljane. S njom su usmrćeni I njen suprug Ivan, te još troje sumještana koji su se kod njih
sklonili. Prema nekim navodima svih petero žrtava usmrćeno je hladnim oružjem.
17. Ivan Bračić, zvan Bećarić, r. 1914. usmrćen sa suprugom Anom-Mandom 02.02. 1993. u svojoj kući u
zaselku Bračići. S njima je usmrćeno još troje sumještana.
18. Marija Bračić, zvana Marica, r. 1926. udova Ivanova, usmrćena 02.02.1993. u susjednoj kući Ivana
Bračića, zajedno sa još četvero sumještana.
19. Ana Parać, r. 1928. usmrćena 02.02.1993. u kući Ivana Bračića u Puljanima zajedno sa suprugom
Pavlom I još troje sumještana.
20. Pavao Parać, r. 1923. usmrćen 02.02.1993. u kući Ivana Bračića u Puljanima zajedno sa suprugom
Anom I još troje sumještana.
21. Kaja Parać, zvana Ćivinica, r. 1928. bila je nepokretna, te su o njoj vodili brigu sumještani. Usmrćena
je 02.02.1993. hladnim oružjem na krevetu u svojoj obiteljskoj kući u zaselku Paraći u Puljanima. Istoga
dana u susjednom zaselku usmrćeno je petero sumještana.
22. Božo Bračić, zvan Krste, r. 1940., usmrćen vatrenim oružjem ispred svoje obiteljske kuće 02.02.1993.
u zaselku Potpolje u Puljanima.
23. Josip Parać, r. 1919. usmrćen 02.02. 1993. hicem iz snajpera kroz prozor obiteljske kuće u zaselku
Paraći u Puljanima.
24. Ivan Vucić, r. 1915. usmrćen je tijekom veljače 1993. u zaselku Krivići u Čitluku (Promina). S njim su
usmrćeni I njegova supruga Kata Vucić, te supružnici Marija I Mate Vucić. Njihova tijela potom su
ubačena u susjedni bunar u vlasništvu pok. Tomice Vucić, koja je usmrćena na drugoj lokaciji. Prema
nekim informacijama, Ivan Vucić je živ ubačen u bunar.
25. Kata Vucić, r. 1914. usmrćena tijekom veljače 1993. zajedno sa svojim suprugom Ivanom, te
supružnicima Marijom I Matom Vucić, a njihova tijela su bačena u bunar.
26. Marija Vucić, r. 1914. usmrćena tijekom veljače 1993. zajedno sa svojim suprugom Matom I bračnim
parom Ivanom I Katom Vucić. Četvero žrtava bačeno je u bunar u zaselku Krivići u Čitluku (Promina).

27. Mate Vucić, r. 1911. usmrćen tijekom veljače 1993. zajedno sa suprugom Marijom I bračnim parom
Ivanom I Katom Vucić u zaselku Krivići u Čitluku. Tijela svih četvero žrtava potom su ubačena u bunar.
28. Tomica Vucić, r. 1912. zaselak Krivići, Čitluk. Usmrćena tijekom veljače 1993. u polju dok je čuvala
ovce na ispaši. Bila je pokopana na mjesnom groblju u Mratovu, no izražena je sumnja da posmrtni
ostaci nisu njeni, te se za njima I dalje traga.
29. Ivan Džaja, r. 1913., zaselak Klicići, Mratovo. Nakon ubojstva njegova brata Petra Džaje, Ivan Džaja
uspio je pobjeći iz sela I skloniti se u Šibenik, u stan svog sina Mile Džaje. No, stan na Šubićevcu uslijed
artiljerijskog napada na Šibenik 02.03.1993. pogođen je granatom, kojom prilikom su u njemu smrtno
stradali Ivan Džaja, njegov sin Mile Džaja, te unuk Ante Džaja.
30. Ante (Mile) Džaja, r. 1980., učenik 07. razreda OŠ, Šibenik. Smrtno je stradao od granate 02.03.1993.,
kada je stan u kojem je živio s ocem Milom Džajom pogođen projektilom. S njima je smrtno stradao I
njegov djeci Ivan Džaja.
31. Mile Džaja, r. 1952. smrtno je stradao 02.03.1993. od projektila u svom stanu na Šubićevcu u
Šibeniku. S njime su stradali I njegov maloljetni sin Ante, te otac Ivan Džaja.
32. Marko Jukić, r. 1938., Razvođe. Privremeno se sklonio u Vodice, no ubrzo se vratio u rodno selo
Razvođe, gdje je I usmrćen 15.03.1993. Bio je pokopan u vrtu pokraj kuće, a nakon “Oluje” ekshumiran,
identificiran, te sahranjen na mjesnome groblju Gospa Čatrnjska u Lukaru.
33. Martina (Zdravka) Bibić, r. 1984. u Zadru. Devetogodišnja Martina Bibić smrtno stradala od granate
28.03.1993. na području Zadra.
34. Josip Zelić, r. 1910. Matasi, Promina. Ostao sa suprugom u mjestu. Usmrćen je 18.05.1993. vatrenim
oružjem u vinogradu, udaljenom 300-injak m od obiteljske kuće u Matasima.
35. Marija Sarić, zvana Zorka, r. 1937., zaselak Drage, Lukar. Marija Sarić u više navrata bila je izložena
verbalnom I fizičkom nasilju, a na koncu 10.06.1993. usmrćena vatrenim oružjem u obiteljskoj kući u
Lukaru. Njeno tijelo potom je ubačeno u bunar susjednog dvorišta u vlasništvu I. Sarića.
36. Ante Karaga, r. 1923., u Ljubotiću. Nakon što se usprotivio da pobunjeni Srbi 13.06.1993. u njegovoj
kući održe glasovanje, upućene su mu prijetnje. Nakon tri dana 16.06.1993. ponovo dolaze pred njegovu
kuću tražeći da ih njegova supruga odvede u neku kuću na području zaselka Bilušić u Ljubotiću. Ante se
tome ponovo usprotivio, ponudivši se da će ih on odvesti, no putem prema zaselku Bilušić, na njega je
ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja od kojih posljedica je uskoro preminuo.
37. Roko Agić, r. 1925., umirovljenik iz Suknovaca. Prisilno odveden iz sela, te zatočen u kninskome
zatvoru smještenom u okviru Opće bolnice. U zatočeništvu je bio izložen stalnoj fizičkoj torturi, te je
uslijed brojnih teških tjelesnih povreda, tamo i preminuo 06.09.1993.
38. Marija Čavlina, r. 1923., Marasovine. Imala je pet sinova, od kojih je jedan poginuo kao hrvatski
vojnik. Nakon toga bila je izložena stalnom zlostavljanju od strane pobunjenih Srba, koji su joj govorili da

su joj I drugi sinovi poginuli u gardi. Pronađena je obješena tijekom 1992. ispred obiteljske kuće u
Marasovinama.
39. Jeka Lacić, r. 1904., iz Razvođa. Tijekom lipnja 1992. pronađena je u gušterni dvorišta obiteljske kuće
u zaselku Lacići u Razvođu. Tijelo je identificirala I pripremila za ukop sumještanka Pera Juric, koja je
kasnije tijekom VRA Oluja nestala.
40. Krste Cota, r. 1909., Suknovci. Krste Cota sa suprugom Marijom ostao je u selu. Potkraj 1992.
pretučen je metalnim raspelom po čitavome tijelu, uslijed čega su mu nanesene višestruke teške
tjelesne povrede u predjelu prsišta i ekstremiteta uslijed kojih je preminuo 28. veljače 1993.
41. Ana Bandalo, r. 1920. iz Oklaja. Preminula pod nepoznatim okolnostima tijekom ožujka 1993.
Neposredno prije toga počinjena su brojna ubojstva civila, a preostalo stanovništvo bilo je izloženo
stalnim prijetnjama I zlostavljanju.
42. Ana Đak, r. 1906., zaselak Budanci, Čitluk. Preminula u obiteljskoj kući pod nepoznatim okolnostima
tijekom 1993. godine. Okolnosti smrti nisu u potpunosti istražene, no prema izjavi jednog od susjeda bila
je usmrćena. Sin ju je pokopao u blizini kuće. Kako nema bližih živućih članova obitelji, nije poznato je li u
međuvremenu ekshumirana I sahranjena.
43. Marko Bračić, r. 1913. u Puljanima. Nakon masakra petero sumještana u Puljanima, bio izložen
svakodnevnom zlostavljanju, uslijed čega je preminuo 28.03.1993.
44. Pera Juric, r. 1909. Antina udova, živjela u Razvođu. Tijekom VRA “Oluja” navodno je povedena s
kolonom u izbjeglištvo, no putem joj se gubi svaki trag. Obitelj traga za posmrtnim ostacima.
45. Ivan Zelić, r. 1937. iz Matasa. U Razvođu je vodio zanatsku kovačku radnju, te živio okružen srpskim
stanovništvom. Tijekom VRA “Oluja” zaputio se s izbjegličkom kolonom, no putem mu se gubi svaki trag.
Obitelj traga za posmrtnim ostacima.
46. Marko Agić, r. 1931. iz Suknovaca, iznenada preminuo 06.05.1992. Detaljnije okolnosti smrti nisu
poznate.

