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Službena tajna - Vrlo tajno
SLUŽBENA ZABILJEŠKA
Sačinjena dana 24. rujna 1999. godine, u Odjelu za suzbijanje terorizma, MUP-a u sjedištu
povodom obavljenog razgovora sa Rožić Ivicom, sin Stjepana, rođ. 16.01.1962. g. u Gospiću, s
prebivalištem u Gospiću, Budačka 14, umirovljeni pripadnik SIS-a, 9. gardijske brigade, koji je
obavljen dana 20. rujna 1999. godine u Gospiću.
Razgovor je vođen na okolnosti njegovih saznanja o postavljenim minama na području Gospića,
o čemu je izjavio slijedeće.

Da je prilikom ranije obavljenog obavijesnog razgovora rekao sve što je znao o minama i
minsko-eksplozivnim sredstvima, a da je to istina navodi činjenicu da od travnja mjeseca do

danas nije eksplodirala nijedna eksplozivna naprava na području ličko-senjske županije.
Prilikom prethodnog razgovora naveo je da zna za više postavljenih mina na području Kosinja,
koje je sam osobno postavljao, pa navodi da je to rekao radi toga što je pokazivanje mjesta
postavljanja tih mina uvjetovao svojim odlaskom u mirovinu, a i iz predostrožnosti, bojeći se što
će se s njim dogoditi nakon prethodnog razgovora.
Dalje, navodi da je činjenica kako je imao saznanja o postojanju neoznačenog minskog polja
sačinjenog od protupješadijskih mina u Kosinju, a za to minsko polje je doznao iz jedne karte
koju je pronašao u jednoj srpskoj kući zajedno sa nekim notesom. U notesu je pisalo kakve mine
su postavljane kao i tko je mine donio u Kosinj. Mine su donijeli pripadnici bivše JNA i to neki
oficir koji se zvao Čad, a mine su postavljali Srbi iz Kosinja. Na karti je bio označen prostor na
kojemu su mine postavljene, a to je brdo koje dijeli hrvatski dio naselja od srpskog dijela, ona
strana brda koja pada prema srpskim kućama na potezu od Gornjeg Kosinja do Lipovog polja.
Početak minskog polja bio je u pravcu raskrižja u Gornjem Kosinju na kojemu se nalazio
policijski punkt
Nikakvih drugih saznanja o minama nema.
Dalje navodi da je ovoga ljeta, nakon što je otišao u mirovinu zajedno sa još trojicom pripadnika
9. gardijske brigade, koji su također otišli u mirovinu, organizirao slavlje na Baškim Oštarijama.
Na tom slavlju bio je nazočan general Mirko Norac, nekoliko visokih časnika SIS-a i nekoliko
visokih časnika iz Glavnog stožera OS RH.
Tada mu je jedan visoki časnik iz Glavnog stožera rekao da mu zabranjuje bilo kakve razgovore
s policijom i sa bilo kim tko ima veze s
policijom a general Norac mu je rekao da on neće dozvoliti da se netko poigrava s njegovim
ljudima.
Također mu je jedan časnik iz Glavnog stožera (kojega ne želi imenovati) rekao da je za njegov
odlazak u mirovinu zaslužan isključivo general Mirko Norac i da je na nekom sastanku gdje se
odlučivalo o njegovom odlasku u mirovinu, protiv odlaska bio Željko Sačić, pomoćnik ministra
unutarnjih poslova, i da mu on podmeće "kajle".
Također navodi da su mu tom prilikom prepričavali o čemu se razgovaralo na sastancima u
Gospiću u ožujku i travnju mjesecu ove godine.
Dalje navodi da mu je zabranjeno razgovarati s policijom jer bi mogao biti izručen u Haag, što
smatra da nebi bilo u redu jer on sve što je radio za vrijeme rata radio je za dobrobit Hrvatske i
uz znanje pretpostavljenih.
Spominje kako je prije akcije "Medački džep" u Gospić došao pokojni ministar Gojko Šušak i
rekao im da bi bilo dobro da na tom prostoru ima što manje Srba, što je on shvatio kao da ih
treba ili pobiti ili proljerati, pa dodaje, citiram "što se Sačić pravi lud i on je bio tu i njemu je sve
poznato što se radilo ovdje i zbog čega ", završen citat. Neke stvari je "odrađivao" Rožić, neke su
neki drugi a neke stvari su "odrađivali i specijalci i to je svima poznato.

Izjavljuje kako je i sam sudjelovao u pripremi plana za izvođenje akcije "Medački džep" i dodaje
kako je on odredivao pravce napada kao i ostavljanje koridora Srbima da mogu pobjeći. Također
navodi da je po naređenju postavljao mine u srpske kuće u Gospiću kao i oko kuća te to izvodio
tako da izgleda kao napad na Gospić kako bi se europskim promatračima pokazalo kako Srbi
krše primirje.
U strahu da ne bi otišao u Haag navodi da je u više navrata planirao kako bi izvršio ubojstvo
Milana Levara koji je išao kao svjedok u Haag. Razmišljao je kako bi ga otrovao nekim jakim
otrovom tako što bi mu na njivi zatrovao krumpire ili bi ga jednostavno negdje sačekao i ubio a
onda tijelo bacio u neku od jama na Velebitu.
Također navodi i već u ranijem razgovoru spomenutu mogućnost da iz srpskih grobnica nakupi
ljudskih kostiju i raspe ih negdje na Velebitu i taj prostor minira, a onda Levaru pošalje
anonimnu dojavu da su na tom mjestu kosti Srba nestalih 1991. godine tako da Levar strada od
mina kada dođe na to mjesto.
Navodi da je prije nekoliko dana iz jedne drvene stare kuće koja se nalazi preko puta Levarova
stana promatrao kako bi ga snajperom mogao ubiti kroz prozor dok se nalazi u stanu,.
Međutim, navodi, da za Levarovu likvidaciju još nema "zeleno svjetlo".
Također navodi da je kao potencijalni Haški svjedok opasan Siniša Glušac iz Vrhovina za kojeg
navodi da je glavni Levarov adut.
Navodi da je ovoga ljeta jednoga dana (ne sjeća se datuma) imao namjeru ubiti Suljkanović
Ibrahima. Naime, nalazio se ispred svoje kuće u Budačkoj ulici i primijetio je Suljkanovića
ispred kuće kako ide Budačkom ulicom i stopira vozila. Odlučio je da ga ubije i sjeo u svoj
automobil kako bi izišao na Budačku ulicu i usput povezao Suljkanovića, ubio ga a potom tijelo
odvezao negdje na Velebit i riješio ga se, međutim kada je htio autom izići iz dvorišta nije
mogao iz razloga što je netko parkirao kamion na njegov kolni ulaz, pa je odustao. Suljkanovića
je namjeravao ubiti iz razloga što je on zajedno sa Levarom davao izjave novinarima Globusa o
nekim događajima iz rata.

Potom navodi da je on tijekom rata odveo puno ljudi koji se nikada više nisu pojavili, njihova
rodbina možda i danas misli da su oni pobjegli u Srbiju, međutim oni su mrtvi. Dodaje da je
većinu ubio udara njem kolcem u glavu a potom tijela odvozio na Velebit i bacao u jame ili ih
ostavljao na tlu i pokrivao borovim granjem. Borovo granje neutralizira mirise a crvi tijelo
pojedu vrlo brzo tako da za kratko vrijeme ostanu samo kosturi.
Izjavljuje da je on to radio pametno i da on nije bio budala kao "Bušo" (Bušljeta) koji je leševe
bacao pored puta, kao što je bacio ona dva leša na Takalici.

Navodi da se zdravstveno vrlo loše osjeća, da ne može spavati i da uzima svakodnevno velike
količine lijekova. Često postaje vrlo agresivan i razdražljiv a više puta svakoga dana pomišlja na
samoubojstvo. Nerijetko na momente gubi pamćenje pa se ničega ne može sjetiti.
Ogorčen je na invalidsku komisiju iz Rijeke koja je odbila njegov zahtjev za priznavanje
invalidnosti s obrazloženjem da njegova dijagnoza PTS nije posljedica rata.
Također vrlo negativno govori o Ivanu Tomljenoviću, bivšem zamjeniku načelnika PU ličkosenjske u kojega je do nedavno imao najviše povjerenja. Navodi kako je Tomljenović do pred
rat imao jedan par konja i ništa više a uz rat se obogatio toliko da ima desetak kuća na moru,
nekoliko poduzeća, više stanova i trgovina u Zagrebu, tvornicu za preradu mesa i slično, i to sve
zahvaljujući svom rođaku koji je radio u MUP-u.
Prisjeća se da je sa svojom postrojbom, jednom prilikom 1991. godine, na Baškim Oštarijama
upao u minsko polje, među potezne mine koje je postavljao Tomljenović, te dodaje da je on
nikakav Hrvat i da je uvijek surađivao sa Srbima.
Dalje izjavljuje da je do sada postavljao razne mine na razna mjesta i na razne načine ali nikada
nije postavljao mine pod vozila i da će to sada malo proučavati, kako na najbolji način postaviti
minu pod vozilo, da eksplodira kada vozilo krene.
Na pitanje zašto mu to treba, izjavljuje, da nikada se ne zna.
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