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Priopćenje povodom donošenja nepravomoćnih presuda  
Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku  

za kaznena djela ratnog zločina 
 

 
 

  Danas, 9. prosinca 2013. godine, Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku 
objavilo je nepravomoćnu presudu kojom je Vladimir Milanković (optužen za  kazneno djelo 
ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih 
zarobljenika) osuđen na osam godina zatvora. Drago Bošnjak (optužen za kazneno djelo ratnog 
zločina protiv civilnog stanovništva),  oslobođen je svih optužbi. Županijski sud u Osijeku prvo-
optuženom Vladimiri Milankoviću odredio je jedinstvenu kaznu zatvora, objedinivši kazne 
izrečene za ratni zločin protiv civilnog stanovništva (7 godina zatvora) i ratni zločin protiv ratnih 
zarobljenika (2 godina zatvora). 
 
  Da bi istraživanje zločina u Sisku uopće bilo moguće Vrhovni sud Republike Hrvatske 
taj je slučaj delegirao u Osijek. Stoga je Županijsko državno odvjetništvo iz Osijeka u lipnju 
2011. godine podnijelo istražni zahtjev protiv Đure Brodarca i Vladimira Milankovića, za koje je 
postojala osnovana sumnja da su počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog 
stanovništva i kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenik, te protiv  Drage Bošnjaka, 
za koga je postojala osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih 
zarobljenika. Osumnjičenik Đuro Brodarac umro je tijekom istrage dana 13. srpnja 2011. godine, 
te je protiv njega obustavljena istraga. Optužnica protiv Vladimira Milankovića i Drage 
Bošnjaka podignuta je 16. studenoga 2011. godine. U optužnici su navedena imena 25 žrtava, od 
kojih tijela četiri žrtve do danas nisu nađena.*  
 
  Zločini u Sisku obilježeni su uhićenjima, zlostavljanjima, premlaćivanjem i na kraju 
brutalnim ubojstvima srpskih civila iz Siska i okolice, te ratnih zarobljenika. U samom gradu 
Sisku i okolici događala su se podmetanja eksploziva pod vozila te su minirani stambeni i ostali 
objekti građana srpske nacionalnosti.  
   
  Tijekom dokaznog postupka, kroz izvedene dokaze, postao je očit razmjer zločina 
izvršenih u Sisku. Povrede utvrđene na tijelima žrtava pokazale su brutalnost u izvršenju zločina. 



Datumi izvršenja zločina i način izvršenja zločina te mjesta pronađenih tijela, pokazala su da su 
zločini činjeni sustavno, planirano i po razrađenoj metodologiji. Dugi niz godina o ratnim 
zločinima u Sisku nije se govorilo. Policija je podnosila prijave protiv nepoznatih počinitelja 
ubojstava ili teških ubojstava. Utjecaj i moć Đure Brodarca nesumnjivo je bila velika, a 
pravosuđe u Sisku bez snage i/ili volje istražiti zločine i procesuirati nalogodavce i počinitelje.  
Upornošću članova obitelji žrtava te pojedinih nevladinih organizacija o zločinima se ipak 
govorilo, tražilo se da se zločini istraže i konačno pokrenu postupci protiv nalogodavaca i 
počinitelja.  
 
  Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske je 2006. godine naložio županijskim 
državnim odvjetništvima, na čijem području su se dogodili neistraženi zločini i gdje nije utvrđen 
motiv, a prijeti opasnost od zastare kaznenog progona,  da takva ubojstva radno tretiraju kao 
ratne zločine. Time su ubojstva sisačkih civila srpske nacionalnosti i formalno dobila tretman 
ratnog zločina.  
 
  Unatoč toga što je današnja presuda pokazatelj povećanja učinkovitosti procesuiranja 
ratnih zločina, smatramo da još uvijek ima velike potrebe za poboljšanjem položaja samih žrtava 
u kaznenom postupku, za iznalaženje modela njihovog obeštećenja te za daljnje jačanje 
neovisnosti pravosuđa.  
 
  Nakon izricanja i obrazloženja presude jedan od prisutnih podržavatelja optuženih iz 
publike, zapjevao je hrvatsku himnu. Prvooptuženi Vladimir Milanković himnu je nastavio 
pjevati, predstavljajući na taj način svoj čin, činom domoljublja.  
 
  Smatramo posebno važnim istaknuti da su u kontekstu donošenja osuđujuće presude za 
ratne zločine  počinjenje na iznimno brutalan način, ovakve geste, zloupotreba hrvatskih 
državnih simbola te da vrijeđaju domoljubne osjećaje svih hrvatskih građana koji ni na koji način 
nisu povezani sa činjenjem ratnih zločina.  
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
*Imena žrtava:  
 
Vlado Božić dana 4. kolovoza 1991. godine uhićen na kontrolnom punktu u Odri Sisačkoj, odveden u društveni 
dom „Odra“, pretučen, zlostavljan, preminuo istoga dana. 
 
Zoran Vranešević uhićen i usmrćen 23. kolovoza 1991. godine, tijelo pronađeno 27. kolovoza 1991. godine u 
blizini restorana „Stari grad“ u Sisku. 
 
Branko Oljača uhićen 24. kolovoza 1991. godine, ubijen, tijelo pronađeno 28. kolovoza 1991. godine. 
 
Željko Vila uhićen i ubijen 24. kolovoza 1991. godine, tijelo nađeno 29. kolovoza 1991. godine na lijevoj obali 
Save, selo Mužilovčica. 
 
Evica Vila, Dušan Vila, Marko Vila i Ivica Bišćan uhićeni i odvedeni u zatvor na „ORI“ u noći 24/25. kolovoza 
1991. godine ( Ivan Bišćan je pušten). Mlađo Vila uhićen i odveden u zatvor na „ORI“ dana 25. kolovoza 1991. 
godine. Evica Vila, Dušan Vila, Marko Vila i Mlađo Vila, dana 25. kolovoza 1991. godine,  dovedeni na obalu 
rijeke Save i ubijeni. Tijelo Evice Vila pronađeno 26. kolovoza 1991. godine pronađeno blizu mjesta Gradus. Tijelo 
Dušana Vile pronađeno 28. kolovoza 1991. godine blizu mjesta Lukavec. Tijelo Marka Vile pronađeno 9. rujna 
1991. godine između Gradusa i Donje Letine. Tijelo Mlađe Vila pronađeno 30. kolovoza 1991. godine u Savi, 
između Preloščice i Lukavca.  
 



Nikola Trivkanović i njegovi sinovi Zoran i Berislav Trivkanović uhićeni 25. kolovoza 1991. godine uhićeni, 
odvedeni u zatvor na „ORI“. Nikola Trivkanović ubijen, tijelo pronađeno 26. kolovoza 1991. godine na lijevoj obali 
rijeke Save kod Gušća. Tijela Zorana i Berislava Trivkanović, do danas nisu nađena (vode se u Knjizi osoba nestalih 
na području RH pod br. 54550 Zoran, 54551 Borislav). 
 
Jovan Crnobrnja uhićen i odveden 26. kolovoza 1991. godine, ubijen. Dana 27. kolovoza 1991. godine tijelo 
nađeno u rijeci Kupi u blizini Strog grada u Sisku.  
 
Rade Španović je uhićen 6. rujna 1991. godine, ubijen. Dana 14. rujna 1991. godine tijelo pronađeno na obali rijeke 
Save kod Gušća.  
 
Stevo Ratković (jedini od uhićenih u Mošćenici, dana 17. rujna 1991. godine), od batina i zlostavljanja umro dana 
2. listopada 1991. godine u bolnici u Sisku. Udaran je tupo tvrdim predmetima po glavi. Utvrđene povrede: više rana 
razderotina po licu i tjemenu s posljedičnim izljevom krvi u mozak od čega je umro. 
  
Ljubica Solar ubijena 17. rujna 1991. godine. Na tijelu utvrđena prostrijelna rana grudnog koša.  
 
Milan Cvetojević uhićen 19. rujna 1991. godine, odveden u vatrogasni dom „Odra“, potom u bazu postrojbe 
„Vukovi“ u Jodnom, potom odvedeni na savski nasip, gdje je ubijen Milan Cvetojević. Tijelo pronađeno 9. veljače 
1992. godine u Dunavu kod Kovina. Na tijelu utvrđene tri prostrijelne rane glave.  
 
Petar Pajagić je uhićen 20. rujna 1991. godine, odvezen u nepoznatom smjeru. Vodi se u Knjizi osoba nestalih na 
području RH pod br. 55387.   
 
Vojislav Trbulin uhićen između 20. i 23. rujna 1991. godine u Mošćenici, odveden u nepoznatom smjeru. Vodi se u 
Knjizi osoba nestalih na području RH pod br. 54506.   
 
Stanko Martinović  uhićen 23. rujna 1991. godine, odveden, ubijen. Tijelo pronađeno 27. listopada 1991. godine u 
Savi kod Bosanskog Šamca. Kuća mu je oštećena od podmetnute mine dana 30. kolovoza 1991. godine.  
 
Stevo Borovjević uhićen 6. listopada 1991. Godine, odveden i  ubijen. Tijelo pronađeno 17. listopada 1991. godine 
u rijeci Kupi, na lokaciji „Rušetina“ u Sisku. Na tijelu nađene povrede: višestruke razderno gnječne rane u području 
glave, ubodno rezne rane grudnog koša. Istoga dana kada je uhićen oduzet je i osobni automobil.  
 
Miloš Čalić nasilno odveden iz bolnice „Rebro“ u Zagrebu dana 9. listopada 1991. godine. Po njega je došao Ivica 
Mirić i još dvije uniformirane osobe, istog dana ubijen. Dana 10. listopada 1991. godine tijelo pronađeno u šumi 
„Brezovica“. Prethodno, dana 14. rujna 1991. godine, eksplozivom uništena njegova kuća u Sisku.  
 
Vaso Jelić, odveden 15. studenoga 1991. godine nepoznato mjesto i ubijen. Tijelo nađeno 9. veljače 1992. godine u 
rijeci Kupi, u blizini Starog grada. Na tijelu je utvrđeno 7 prostrijelnih rana glave, grudnog koša i lijeve ruke.  
 
Nikola Drobnjak uhićen 5. travnja 1992. godine, odveden na obalu rijeke Save i ubijen. Tijelo pronađeno 29. 
travnja 1992. godine na obali rijeke Save kod Gušća, prostrijelne rane trbuha i glave.  
 
Miloš Brkić uhićen 20. lipnja 1992. godine, priveden u prostorije policijske ispostave Sisak Predgrađe, zlostavljan. 
Preminuo 21. lipnja 1992. godine u istoj ispostavi od posljedica zlostavljanja. Utvrđene povrede: krvni podljevi po 
cijelom tijelu, prijelom svih rebara.  
 
Dragan Miočinović, Goran Nikolić i Dejan Đorđević pripadnici bivše JNA, uhićeni u blizini skladišta tvornice 
„GavriloviĆ „ u Petrinji dana 2. rujna 1991. godine. Odvedeni u PU u Sisku, ispitivani. Dragan Miočinović je od 
zlostavljanja izgubio svijest, odveden na obalu Save i bačen u rijeku. Mrtvo tijelo pronađeno 25. listopada 1991. 
godine, rijeka Sava kod Mačvanske Mitrovice.   
 
 
 
Imena preživjelih žrtava:  
 
Pero Dragojević uhićen i zlostavljan 18. kolovoz 1991. godine, te u više navrata uhićivan i tučen. 
 
Branko Lazić je dana 26. kolovoza 1991. godine uspio sakriti se iz kuće, na koju su bačene bombe.  
 
Dana 17. rujna 1991. godine uhićeni mještani naselja Mošćenica: Milorad, Blažana, Stevo i Danica Ratković; 
Dragica i Branko Subanović, Lazo, Dragan  i Danica Ostojić; Mirko i Neđeljka Drageljević; Nikola i Milica 



Batula; Đuro i Dragomir Cvetojević; Mihajlo Mrkonja; Živko Goga; Milan Vasiljević; Nikola Arnautović; 
mlt. Živko Vujanić; Ranko Davidović; Ratko Miljević; Miloš Gojić i Blagoje Savić.  
 
Nepoznati civil 45 godina, u listopadu / studenom 1991. godine ispitivan, zlostavljan i tučen u zgradi PU u Sisku 
 
Boško Subotić uhićen 15. studenoga 1991. godine, odveden na nepoznato mjesto u Sisku, ispitivan. Supruga Nada 
intervenirala, nakon čega je njegovo puštanje naložio Đuro Brodarac.  
 
Radivoj Crevar, uhićen 19. rujna 1991. godine, odveden u vatrogasni dom „Odra“, potom u bazu postrojbe 
„Vukovi“ u Jodnom, potom odveden na savski nasip e bacio u vodu i na taj se način spasi. 


