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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл.бр. К-По 2 40/2010
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са главног претреса од 27.09.2010.год.,

страна 2/26

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Седите молим Вас.
Да констатујемо да је ту:
 Заменик тужиоца за ратне злочине Душан Кнежевић,

06
91

 Опт.Станко Вујановић доведен из установе где се налази на
издржавању казне,
 И бранилац Мирослав Перковић

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За данас имамо саслушање путем видео линка и
успостављен је видео линк, видеоконференцијска веза са Жупанијским
судом у Вуковару. Да ли се чујемо молим вас?
Судија Жупанијског суда у Вуковару: Ја Вас чујем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само моменат да узмемо слушалице, да ли
оптужени можете да пређете овде и да укључите слушалице да бисте
могли да чујете, где Вам је згодно? Само да и оптужени узме слушалице
да бисмо Вас чули. Добар дан, да ли нас чујете?
Судија Жупанијског суда у Вуковару: Добар дан, ја Вас чујем. Да ли ви
нас чујете?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сада је мало боље. Ја сам констатовала сада
ко је присутан претресу. Судимо Станку Вујановићу због кривчног дела
ратни злочин против цивилног становништва. Ми смо Вас замолили да
данас саслушамо неке сведоке путем видеоконференцијске везе. Хоћете
ли ми рећи прво да се Ви представите и затим да ли су ту дошли
сведоци?
Судија Жупанијског суда у Вуковару: Добро, ја сам истражни судац
Жупанијског суда у Вуковару, Јадранка Курбел. За данас су приступили
позвани сведоци Мира Патковић и Слободан Загрецки.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала, ми ћемо ово да констатујемо, замолићу
Вас онда да нам потврдите идентитет прво за госпођу Миру Патковић из
неких личних докумената које има, па ћемо ми прећи на саслушање.
Констатује се да је успостављена видеоконференцијска веза са
Жупанијским судом у Вуковару, где се контакт успоставља са
истражним судијом Јадранком Курбел. Судија потврђује да су
приступили сведоци Мира Патковић и Слободан Загрецки, па након што
из личних докумената потврђује идентитет сведокиње Мире Патковић,
приступа се саслушању овога сведока.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Госпођо Јадранка да ли можете да нам потврдите
идентитет сведокиње Мире Патковић?
Судија Жупанијског суда у Вуковару: Овако, идентитет смо утврдили
увидом у особну исказницу свједокиње која је издана у Полицијској
управи Вуковарско-сремској, серијског броја ако је потребно ја ћу
навести.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не треба, само да нам потврдите.
Судија Жупанијског суда у Вуковару: Ево идентитет је неупитан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сада можемо да видимо госпођу Миру
Патковић? Хоћете ли Ви да останете ту или да нам потврдите идентитет
и другог сведока, ако имате неке обавезе?
Судија Жупанијског суда у Вуковару: Ја ћу остати цјело време, али ја
могу потврдити идентитет свједока Слободана Загрецког који је
полицајац наше полицијске постаје овдје и суду је особно познат.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
За овим судија Јадранка Курбел потврђује и идентитет сведока
Слободана Зaгрецког који је полицајац и суду је лично познат, па се за
овим приступа саслушању сведокиње Мире Патковић.
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Госпођо Патковић добар дан, да ли можете да нам дате своје личне
податке, име Вашег оца, годину рођења?
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Добар дан, ја сам Мира Патковић,
отац ми се звао Адам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година Вашег рођења?
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: 20.07.1954. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците сада.
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: 20.07.1954. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођени сте у?
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Вуковару.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ваше занимање је?
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Ја сам умировљеница.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците нам, Ви сте у сродству са
оштећенима којим и затим ћете нам рећи шта знате о околностима
страдања Ваших родитеља, затим ћу ја сада Вас морати да упозорим и да
Вас замолим да положите заклетву. Међутим због тога што имамо
проблем овде са тим да ја Вас не могу да чујем када је укључен мој
микрофон, морам све то овако унапред да Вам кажем, дакле ми смо Вас
позвали као сведока. Као сведок дужни сте да говорите истину, лажно
сведочење је кривично дело, можете да ускратите одговор на питања
која би Вас и Вама блиске сроднике изложила тешкој срамоти и знатној
материјалној штети или кривичном гоњењу, али иначе морате да нам
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кажете све и не смете ништа да прећутите. Овде се код нас полаже
заклетва пре него што сте приступи саслушању. Молим Вас да
понављате за мном текст заклетве, али значи што спорије да бисмо
могли да снимимо и оно што Ви кажете и да Вас уопште чујемо и да Ви
чујете мене јер ја морам повремено да искључујем микрофон док Ви
причате. Дакле, заклињем се.
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Заклињем се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему.
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Да ћу о свему.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што пред судом будем питана.
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Што пред судом будем питана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити истину.
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Говорити истину.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато.
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: И да ништа од онога што ми је
познато.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати.
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Нећу прећутати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам, ја ћу сада да констатујем ово у
записник и затим чим будем завршила молим Вас да Ви почнете са тиме
шта Вам је познато ко су Ваши сродници, шта Вам је познато о
околностима њиховог страдања.

З

Упозорена, опоменута након што је положила заклетву, оштећена
исказује:

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас да сада Ви почнете.
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Да Вам кажем ја јесам њихова
ћерка, али ја о том случају како су они погинули, ја не знам ниша. Значи
знам од једне госпође у њеном су подруму моји родитељи погинули, она
се зове Блаженка Север. Ја сам њу назвала и молила сам је да кажем јој
да су моји родитељи погинули у њеном подруму да ми каже
појединости, она је само рекла да је бачена бомба, да су они изгинули да
би касније ми рекла да је не знам њен муж валда и мој тата, да су
изведени напоље и да су убијени. Ето ја толико знам о томе свему, ја сам
изашла из подрума 12.11, а они су били убијени, значи све вам причам
што сам од ње чула, 14.09.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где сте Ви били, где сте се Ви налазили у
септембру месецу, дакле у деветом месецу где се били, да ли сте били у
Вуковару, или шта се тада дешавало?
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СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Ми смо били у Вуковару у
подруму наше куће, та је била Огњена Прице, а сада је Ватрослава
Лисинског, значи бивша Огњена Прице 2а.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За касарну, ја сад све ово морам да поновим,
дакле питала сам Вас да ли знате када су почеле борбе у Вуковару и
борбе које су везане за касарну?
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Па не знам тачно да вам кажем,
мени је ћерка била негдје на мору, то мислим да су од 15.08. да смо ми у
подруму стално били, значи од 15.08. смо ми били у подруму, нисмо
могли више да будемо у кући, него стално је, мислим било је опасно
живети у кући, него смо у подруму спавали и сви смо били, од 15.08.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте у деветом месецу видели своје
родитеље?
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Не, маму сам видела, она је
требала ићи на неку операцију очију и она је дошла код мене, то је било,
сад Вам не могу рећи тачно али знам да је био девети месец и да је она
требала да оперише мрене и ја сам јој рекла да је то сада мислим глупо
да иде на операцију, пошто је у Вуковару већ тако почела та ратна
дејсва, почело је већ да у болницу, мислим рањеника и шта ја знам. И
она је отишла кући, ја њу више никад нисам видјела, значи у подруму је
била са мном једну, јер почело је, пале су неке две гранате пред, разбиле
су излог, ми смо имали неки локал у кући и ту је мислим, она је отишла
и више је ја никад нисам видела.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а реците ми колико су имали година
Ваши родитељи?
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Па мама је 24. годиште, а тата је
28. био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су они можда на неки начин помагали
борбу хрватских снага?
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Чујте што се тиче моје маме,
мислим знају људи који су били Срби, да значи коме није могла помоћи
није ни мрава згазила, тата је био ја за тату могу само рећи да је он знао
некад да попије и да је био са друштвом и значи било је мешано и једних
и других, значи били су и Срби и Хрвати, био је добар са свима, а сада
да вам искрено кажем не могу вам рећи шта је он. Он није наравно био
ни у хрватској војсци ни нигде, јер има, ја сам из мешаног, ми смо
мешани брак ја и мој муж и нисам ни одгојена тако, ја никога не мрзим,
чак штавише мени су јако пуно људи учинили добра и једни и други, а и
било је тако и других ствари, и зла једних и других, то вам искрено
кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и да Вас питам још да ли знате овако из
приче или из личног искуства, када су се организовале српске, а када
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хрватске снаге, да ли је ту постојала нека организација или су то људи
онако се борили сами у неким групама како је ко нашао за сходно, је ли
Вам познато нешто о томе?
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Верујте ми да то ми није познато,
знам само да је било да ми више нисмо могли да живимо у својим
кућама, него смо живели у подрумима, значи то је било оно пуцало се
ми смо били у средини како да вам кажем, са једне и са друге стране је
било пуцњаве, ја не знам одакле је то све ишло, углавном ми смо у
подруму, нисмо могли да, нисам видјела сунца до у десетом мјесецу
када смо једном отишли. Значи ми смо променили неколико подрума, из
нашег подрума смо морали отићи у други, па опет и тако стално.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било струје?
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Изашла сам, опростите, 12.11. смо
код Владисављевића, били смо у задњем подруму и онда сам са троје
деце изишла.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте били тамо и са децом, јесте ли имали
струје, воде, храну?
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Нисмо имали струје, него смо, а
воду смо носили са неког бунара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Тај Владисављевић је имао неки
базен па је ту била нека вода, онда смо тако имали. Услови су били
грозни, али није нико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете можда познајете, да ли познајете
Станка Вујановића можда?
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Не, нисам га никад видјела, нисам
ни чула за њега.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а какав је Ваш однос према некој особи
којој ми евентуално судимо за то кривично дело, да ли се Ви
придружујете кривичном гоњењу, да ли имате одштетни захтев?
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Не, ја моји су родитељи погинули,
ја ћу њих увек у срцу жалити, а што се тиче њих, је ли мислите да некако
да ја тражим некакву одштету за њих?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Добро, сада ћемо прећи на фазу поступка
када Вам питања постављају странке и бранилац, па ће вам прво уколико
тужилац има питања да постави, он нема, да ли оптужени и бранилац?
Такође немају питања. Ја се Вама захваљујем што сте данас дошли и што
сте на овај начин сведочили у поступку, тако да смо на овај начин
завршили ако Ви немате више ништа да кажете?
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Немам стварно. Хвала вама.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала вам.
СВЕДОК ОШТ. МИРА ПАТКОВИЋ: Колико сам знала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, замолићу сада сведока Слободана
Загрецког да дође ту на место за сведоке и нашу режију уколико икако
може да реши овај проблем са овим што јако лоше чујемо. Господине
Загрецки добар дан, пробаћемо сада овако да видимо, ми врло слабо
чујемо овде, ево имамо и микрофонију, да ли Ви нас чујете?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Да, да, чујем вас, чујем вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ви нас чујете?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Чујем вас, чујем вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците молим Вас Ваше податке, име
Вашег оца и годину рођења?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Отац Петар, 1969. годиште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, где сте рођени?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: 20.07.1969.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: У Вуковару.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше занимање је полицајац?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви сте позвани данас као сведок, као
сведок дужни сте да говорите истину, лажно сведочење је кривично
дело, морате да нам кажете све што знате, не смете ништа да прећутите,
можете да ускратите одговор на нека од питања која би Вас и Вама
блиске сроднике изложила тешкој срамоти и знатној материјалној
штети или кривичном гоњењу. То је било упозорење, а сада Вас молим
да положите заклетву тако што ћете текст понављати за мном, јесте
разумели то?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Заклињем се.
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Заклињем се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему што пред судом будем питан.
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Да ћу о свему што пред судом будем
питан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити истину.
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Говорити истину.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато.
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Ајде поновите ово задње.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато.
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: И да ништа од онога што ми је
познато.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати.
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Нећу прећутати.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам. Позвали смо Вас због догађаја у
Вуковару 14. септембра, Ви сте тим поводом саслушавани у
Жупанијском суду 10. рујна 2009. године и кажите ми да ли остајете код
тог исказа?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хоћете ли да нам кажете у најкраћим
цртама када су почеле борбе у Вуковару и да ли Вам је познато када су
се форимирали и на који начин српске и хрватске снаге, је ли била ТО
или које су биле српске снаге?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Била је војска, била је
Територијална одбрана, војска редовна, ЈНА.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли је вама познато када су се формирале те
снаге? Мислим у ком месецу?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Па осми, девети, можда и раније
мало не знам, јер град је затворен, затворен, биле су неке блокаде рампе
оно на улазима, излазима из града, то је кренуло још од догађаја у
Борову селу и у Мирковцима, отуда је кренуло.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми да ли је Вама познато да ли је
Територијална одбрана имала команданта и неке формације или су то
били онако окупљени грађани самовољно?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Па не знам, није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли сте Ви били припадник
Територијалне одбране или војске?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Био сам припадник војске, Војне
поште 4795.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А од када?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када, од ког датума?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: 02.10.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А пре тога да ли сте се борили?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а да ли су Вам познате неке борбе које су
се одвијале у деветом месецу?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Па крајем осмог или почетком
деветог је то почело, али ја сам као, покушавао остати са стране колико
је могло до 02.10. онда су нас покупили све и обукли и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте рањени одмах 02.10. ви сте рањени 02.10.
је ли тако?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Да, исти дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Истог дана?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Исти дан, у улици Саве Ковачевића.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а да ли Вам је, да ли се можда сећате
првога дана када је деловала авијација?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Не. Авиони су пар пута пролетали,
али не могу, не могу да се сетим да ли су одмах дејствовали или.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли Ви знате да се нешто догодило
14.09. у кући породице Север, у подруму породице Север?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су Вас питали прошли пут код истражног
судије ту у Жупанијском суду?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сећате се, да ли познајете породицу Север?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Једног од Севера сам познавао, он је
млађа особа, млађи од мене пар година можда преко бављења спортом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Познајете можда Блаженку Север и Ивана Север,
Блаженка и Иван Север?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Са Блаженком Север сам се ту
сусрео у овом Жупанијском суду приликом суочења, препознавање је
било неко у Жупанијском суду па сам се онда срео са њом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А пре тога?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Онда смо надошли да је могуће да
се из «Вутекса» познамо, пошто сам ја радио у «Вутексу» прије рата, она
је радила у «Вутексу» и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, питам Вас због тога што она каже да Вас
је видела тога дана 14.09. то Вам је познато, то су Вам рекли?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Она је такође овде на препознавању
изјавила да ме је задњи пут видела 14.09. у тој кући.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: А уствари ме видела дан или два
раније исто овамо у Жупанијском суду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И реците ми још да ли познајете Станка
Вујановића?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Станка Вујановића, то сам исто дао
исказ, он је држао неки кафић «Такси» у Новој улици у Вуковару, ако
сам га сусретао то је морало бити тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А везано за ове борбе у Вуковару?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Шта?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А везано за ове борбе у Вуковару, да ли га знате?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Не. Ево двадесет година је прошло,
не могу, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вама, Вама ништа није познато или јесте у
вези страдања ове породице Север и људи који су били код њих у
подруму?
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СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Па познато ми је да је пуно људи
страдало у Вуковару, да је убијено што у борбама, што касније овако,
али.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа друго. Добро.
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Ништа конкретно ко је то направио
или.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Вам познато име Миленко Окановић?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Како?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окановић неки?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то име Вам није познато. Добро. Прећи ћемо
сада на овај део поступка када Вам питања постављају странке, да ли
тужилац има? Тужилац нема питања. Да ли бранилац? Такође нема
питања. И оптужени нема питања. Да ли има нечега још чега се Ви
сећате што би требало да нам кажете? Да ли се сећате на који начин су
се водиле борбе у тим улицама, знате где је улица Другог конгреса, па
улица Светозара Марковића?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Улица Светозара Марковића то је
ова улица у којој ја живим, променило се име, сада је СР Њемачке, а
Други конгрес тамо имам стрица, то није улица, то је насеље Други
конгрес.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате када су биле борбе у тој улици?
Знате кад су биле борбе?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли знате кад су биле борбе у тим улицама,
тада кад се то све дешавало?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Па од краја осмог месеца па до
18.11.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је та Другог конгреса и Светозара
Марковића, јесу ли оне близу?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Зрачне или ваздушне линије, можда
неких 150 метара, 100, а ако се иде цестом кроз улице онда има па
можда километар мало више мање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли може.
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Улицом се иде около.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли може можда из неких кућа да се прође
кроз друге куће па да се са једне улице изађе на другу, онако преко
кућа, преко дворишта, је ли има таквих пролаза?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Из улице Светозара Марковића
може се ући у улицу Пролетерску пошто где су окренуте баште, у башту
је ли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
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СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: А из улице Пролетерске се улази у
насеље Други конгрес.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а да ли Вам је можда познато да ли су
постојале неке барикаде, као вреће са песком и тако? Причамо о
септембру месецу, дакле пре него што сте мобилисани?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: За вреће с песком не знам, али
барикаде су почеле се постављати од маја, од 02. маја, од оног догађаја у
Борову Селу, у ствари још раније је почело.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за ове улице, ту Вашу улицу да ли је било ту
неких барикада, неких врећа с песком?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Нека контрола је била, а састав
улице Светозара Марковића и Пролетерска, а да ли су биле вреће с
песком не знам, нека контрола је била на улазу у њих.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је држао контролу, Срби?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Ту је главно, пошто ту постоји
контрола онда може све улице да се контролишу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли држали Срби или Хрвати контролу?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је држао контролу, Срби или Хрвати?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Хрвати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хрвати. А кажите ми да ли Вам је познато одакле
оружје за Србе, одакле за Хрвате?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Па колико сам ја упознат ово из
медија за Хрвате преко Мађарске а за Србе из Србије ваљда, ваљда, из
касарне, откуд ја знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је познато да је дељено оружје и како?
Да ли Вам је познато да је дељено оружје?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Ја сам оружје добио 02.10. у касарни
у Вуковару.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за ово пре тога?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Тад је дошла војна пошта 4795.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за ово пре тога оружје да ли Вам је познато
како је подељено, како је стигло?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Не. Па исто као у Хрватску што је
стигло из Мађарске преко неким илегалним каналима тако је и ово, а то
је нагађање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кажите ми где сте били Ви у септембру,
где сте били у септембру?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Кући.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Могло је нормално да се.
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Молим?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажем, да ли је могло нормално да се живи у
кући или сте морали да?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Па где је нормално, колико је то
нормално, струје је још увек било, што се воде тиче имамо бунар у кући,
то је неки крај где су људи обично бавили се мало пољопривредом уз
ове своје послове тако да, било је брашна, било је сувог меса, у трговину
није било неопходно да се иде, могло се некако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, питам Вас само због тога да ли је било
потребе да се кријете у подрумима и тако?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Ја мислим да није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви се нисте крили?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваша породица није ишла у подруме, није се
крила?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: У ствари није, ако је неко
бомбардовање или нешто слично чим се чује нека граната да падне онда
бежали смо куд који.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Има ли још нешто значајно за овај
поступак чега се Ви сећате?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Ја мислим да немам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још неко да ли има нешто да пита? Станко? Има
нешто да Вас пита оптужени Станко. Нешто ће Вас питати оптужени
Станко Вујановић сада.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Здраво Слободане. Ја тебе не познајем,
можда због година. Да ли ти је познато име Душан Јакшић?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Мислим да је.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли знаш шта је он радио пре самог
почетка рата, ајде?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Не.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Не знаш? Да ли је било бомбардовање од
стране Срба месец дана или 15 дана пред сам рат?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Месец дана или 15 дана, значи
месец седми, осми?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: И девети, ајде и девете, да ли је било
бомбардовања и с које стране је бомбардовање било?
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Мени колико је познато, колико се
сећам бомбардовања није било, а било је дизања у зрак «Борбине»
трафике, несталих неких људи виђенијих, ајмо рећи тако. Мом стрицу су
конкретно узели ауто «Голфа 2» и пиштољ који је имао на дозволу.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Значи, Срби нису тек тако могли отићи
до града?
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СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Па ја сам престао ићи на посао
рецимо у осмом месецу, онда сам се осећао несигурно и пошто су се
возали а ја не знам какве су то биле формације онда, а онда је био
формиран збор народне гарде чини ми се пошто су се возали и онда су
биле приче да су их из затвора попуштали, попримали у гардисте и тако
то и онда кад видиш тако наоружане да се ходају, шетају градом,
нормално није сигурно је ли.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ништа више, хвала ти, поздрави
Вуковарчане.
СВЕДОК СЛОБОДАН ЗАГРЕЦКИ: Добро, ајде живели.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је то што смо имали да Вас питамо, хвала Вам
што сте дошли данас и на овај начин смо завршили Ваше саслушање,
тако да се ја сада захваљујем и Вама али и судији Јадранки Курбел и
Жупанијском суду у Загребу.
КОНСТАТУЈЕМ да је видео конференцијска веза прекинута,
дакле режији се налаже да прекине видеоконференцијску везу и ми
даље настављамо претрес извођењем сада писмених доказа.

ВР

З

Дакле, ви сте добили у међувремену, претпостављам да сте добили
оптужени, тужилац, бранилац оно што смо тражили што је одбрана
предлагала, оно што смо тражили да ли се против оптуженог води
кривични поступак пред неким судом у Хрватској. Тако сте Ви то
отприлике формулисали, ми смо то тако и тражили и тако смо на тај
начин прибавили све доказе за овај предмет. Стигао је у међувремену и
ви сте добили и пресуду Апелационог суда, је ли тако, и Ви и бранилац и
тужилац. Ако се слажете да сада пређемо на извођење ових других
доказа, на читање? Можемо ли да читамо доказе? Јесте ли погледали
ово што је стигло из Хрватске?

АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа, ја ћу имати један
доказни само предлог у вези.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одмах сад или хоћете да читамо? Како год
хоћете.
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Могу сада, јер ми смо сада ово и
примили. Наиме, ту видимо да се је водио поступак за ратни злочин,
видимо решење о обустави тог кривичног поступка, ја знам да је то два
пута био суђен па је укидано и на крају је тужилаштво обуставило
поступак, донело решење о обустави поступка. Сматрам да је ово битно
јер знамо да два пута за исто неко не може бити суђен. Из овог решења
се не види које су то радње које су се стављале мом брањенику,
обухватиле тај чињенични опис, с тим више што, је ли кривично дело
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ратног злочина је продужено дело итд, па ако у том моменту већ је била
правоснажна ова обустава поступка онда се поставља питање ових
даљњих поступака који су се водили и они су се могли евентуално као
некакво накнадно пронађено дело, ту мислим и на ово што је
правоснажно и мислим сад на ово. Да ли је ово било обухваћено тамо,
видимо да су у Хрватској радили радње препознавања, па су радили ове
радње итд. Мислим, не знам колико имамо времена, не бих хтео никако
да одуговлачим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми имамо времена до 19 часова.
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не, не бих хтео да одуговлачим овај
поступак а знам да путем те међународне сарадње ту чекамо по 15, 20
дана, не знам шта, месец дана, али мислим да у једном хитном поступку
би могли да видимо да замолбеним тим путем да видимо шта и који је
чињенични опис ту био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А јесте ли Ви сад видели?
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: За ово у Вуковару?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. Ви читате овај Жупанијски суд у
Вуковару 29. сјечња 2009. године, је ли то?
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да, ту је обустава за ратни злочин. Ја
знам да су они то ишли за геноцид па су преквалификовали, па је два
пута било укидано горе и на крају је тужилаштво одустало, обустава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, али онда каже овде сада овај следећи
допис, ја мислим да се то односи на то, погледајте за ово да је за алинеју
ово «I точку 1 наведене оптужнице казнени прогон преузело
Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије». Ја мислим да се то
односи на то, али мислим, немам ништа против да проверимо то све како
кажете, значи ово смо проверили.
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Мислим јако је то битно у погледу
његовог правног положаја, да ли је то за ово, да ли је то тај предмет који
је, који ми сад водимо, или би он морао ићи неким замолбеним путем
или се ради на онај предмет који је тзв. «Овчара» да видимо који је тај
био ако можете да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ајдемо сад да прочитамо ово што имамо
овде и да видимо шта је то тужилаштво наше преузело и да ли је
преузело управо за оптуженог и за Марка Цревара предмет, сада ово
овде што разматрамо или је нешто друго. Ако се слажете можемо ли да
прочитамо ово што имамо ове друге неспорне, ово што је стигло, дакле,
то је дефинитивно стигло да то прочитамо и да онда видимо да ли још
нешто треба да се провери. Тужиоче, може? Може.
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-Оптужница Жупанијског државног одвјетништва у Вуковару број
К-ДО-29/01 од 08.05.2003.године,
-решење Жупанијског суда у Вуковару Кв-291/06 (К.23/03) од
26.01.2007.године,
-решење Врховног суда Републике Хрватске у Загребу број I Кж.166/074 од 30.листопада 2007.године,
-допис Жупанијског суда у Вуковару од 10.01.2008.године, упућен
Жупанијском државном одвјетништву у Вуковару са истражним
захтевом број К-ДО-29/01 од 02.маја 2001.године,
-отпусна листа ВМА ЈНА за физикалну медицину и рехабилитацију на
име Блаженке Север са датумом пријема 10.10.1991. и датумом отпуста
11.10.1991.године,
-отпусна листа на име Блаженке Север Клинике за очне болести ВМА
историја болести број 050431004 са датумом пријема на лечење
11.10.1991. и датумом отпуста 05.11.1991.,
-отпусна листа ВМА ЈНА за пластичну хирургију и опекотине
идентификациони број 050431/002 са датумом пријема 19.09.1991. и
датумом отпуста 10.10.1991.године, на име Блаженке Север,
-потврда за Ивана Севера издата од Републике Хрватске Министарство
одбране, управа за одбрану Вараждин одјел за скрб ХВ, то је вероватно
хрватске војске, класа 562-02/97-59/02 Ут.број 512-93-11-97-1 Вараждин
од 21.фебруар 1997.године,
-потврда да је Иван Север погинуо 14.09.1991.у Вуковару и као
околности страдања наведено да је погинуо у одбрани суверенитета и
интегритета Републике Хрватске извржавајући борбену задаћу,
-смртни лист за Ивана Севера матица умрлих матичног подручја
Вуковар за 1992.годину, под редним бројем 302 извршен је 27.августа
1992.године, упис чињенице смрти за Ивана Севера,
-Република Хртватска-Оптшински суд Вуковар број Р/1-13/92 од
23.септембра 1992.године да је Котрба Марија проглашена за умрлу и да
је уписано да је погинула у Вуковару 14.09.1991.године, што се узима
као дан њене смрти,
-извод из матичне књиге умрлих у матичној књизи умрлих која се води
за место Вуковар под редним бројем 379 за 1992.годину где је уписана
ова чињеница смрти за Котреба Марију,
-протокол за Вуковар-познати број случаја 1171/30 I/604 за Ивана
Севера, са потврдом о идентификацији,
-решење број Кио-53/01 Жупанијског суда у Вуковару-Казнено
истражни одјел, решење о спровођењу истраге против Станка
Вујановића и одређивању притвора,
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-решење којим је постављен бранилац по службеној дужности
оптуженом,
-записник о испитивању сведока Кио-53/01 састављен пред
Жупанијским судом у Вуковару од августа 2002.године, испитивање
Блаженке Север,
-извадак из казнене евиденције Република Хрватска Министарство
правосуђа управа локалне самоуправе Управа за казнено право-Одјел за
казнене евиденције од 18.08.2002.године,
-извештај Клиничке болнице Осијек, одјел за патологију и судску
медицину од 28.марта 2003.године, о повредама Блаженке Север,
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Затим, рећи ћемо овако,
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-Влада Републике Хрватске уред за заточене и нестале Ур.бр.50412-015940/01 Загреб 29.јун 2001.године, ово је допис упућен Жупанијском
државном одвјетништву у Вуковару о томе да је Адам Лукетић рођен
1926.године, да су му посмртни остаци ексхумирани и идентификовани
25.јуна '98. на Новом гробљу у Вуковару и Рожа Лукетић рођена
'25.године, посмртни остаци ексхумирани и идентификовани 25.липња,
односно јуна, '98.године на Новом гробљу у Вуковару,
-протокол за Вуковар-познати број случаја 1180/39 за Адама Лукетића,
потврда о идентификацији и потврда о идентификацији за Рожу
Лукетић, протокол за Вуковар, број случаја 1205/64 Н.Г.
-смртни лист за Миленка Окановића у матици умрлих матичног
подручја Вуковар за '92.годину под редним бројем 41 уписана је смрт за
Миленка Окановића,
-наредба о расписивању потернице ради проналажења и довођења за
оптуженог Станка Вујановића од 20.маја 2001.године,
-допис упућен Жупанијском државном одвјетништву у Вуковару који је
послала Блаженка Север од 20.српња 2000.године,
врши се увид у:

-омот смиса I број 615 НН и руком дописано да је за Лукетић Адама и
Рожу Лукетић са фотографијама,
чита се:

-судско медицинско вештачење доцента др Ђорђа Алемпијевића од
02.03.2010.године,
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-допис Министарства правосуђа Републике Хрватске управе за
међународну сарадњу и међународну правну помоћ и сарадњу с
међународним казненим судовима број 22 Су-1086/09 од 08.сјечња
2010.године, да је сведок Фрањо Котреба према допису МУП-а
Републике Хрватске Пу Загребачке VII ПП Загреб број 551-19-33/25091/09 од 25.студеног 2009.године преминуо, са извештајем које је
полицијска управа загребачка VII полицијска постојба Загреб од
25.11.2009.године упутила Жупанијском суду истражном центру у
Загребу,
-врши се увид у скицу коју је сачинила сведокиња Блаженка Север од
24.09.2009.године и у којој је 07.09.2010.године уцртавала податке,
-чита се:

-допис Републике Хрватске-Министарство правосуђа управа за
Европску унију и међународну сарадњу од 09.рујна, септембра 2010.
примљен у суд у Београду 20.09.2010.године и којим се поступа по
замолници овога суда и достављају подаци и дописи о томе да ли се
против оптуженог Станка Вујановића воде неки други кривични
поступци и због ког кривичног дела, па се читају:
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-копија дописа Жупанијског суда у Сиску број 22-Су-484/10 од 14.липња
2010.године,
-копија дописа Жупанијског суда у Карловцу број 21 Су-369/10-2 од
14.липња 2010., Жупанијски суд у Задру 2.Су-532/10 од 15.липња 2010.,
Жупанијски суд у Великој Горици број 21 Су-297/10-2 од 14.липња
2010.,
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све су ово биле копије.

-допис Жупанијског суда у Копривници број 21-Су-354/10-2 од
14.липња 2010.
-копија дописа Жупанијског суда у Чаковцу број 22-Су-401/10 од
16.липња 2010.,
-допис Жупанијског суда у Дубровнику број Кир-388/10 од 16.липња
2010.године,
-копија дописа Жупанијског суда у Славонском броду број 23-Су215/10-4 од 18.липња 2010.,
-копија дописа Жупанијског суда у Пожеги, Су 156/10-3 од 18.липња
2010.
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-копија дописа Жупанијског суда у Вировитици број 21-Су-148/10-3 од
24.липња 2010.,
-допис Жупанијског суда у Пули број Кир-895/10-3 од 18.липња 2010.,
-допис Жупанијског суда у Шибенику број 21 Су-420/10 од 30.липња
2010.,
-копија дописа Жупанијског суда у Госпићу број 21-Су-287/10 од
05.српња 2010.,
-копија дописа Жупанијског суда у Бјеловару број 2-Су-341/10 од
06.спрња 2010.,
-копија дописа Жупанијског суда у Златару број Су-258/2010 од
30.липња 2010.,
-копија дописа Жупанијског суда у Осијеку број 21-Су-429/10-4 од
16.српња 2010.,
-копија дописа Жупанијског суда у Вараждину број 2-су 27/10-10/3 од
22.српња од 2010.,
-допис Жупанијског суда у Сплиту број II КИР 578/10 од 12.спрња 2010.,
-допис Жупанијског суда у Вуковару број Ка-23/03 од 21.спрња 2010.,
заједно са решењем Жупанијског суда у Вуковару број Ка 66/07 од
29.сијечња 2009.,
-допис Жупанијског суда у Ријеци број Кир-503/10 од 30.липња
2010.године,

З

-чита се и пресуда Апелационог суда у Београду КжI По 2 -1/2010 од 1423.06.2010.године,
Предњи докази прочитани.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:

Бранилац оптуженог наводи да из решења Жупанијског суда у
Вуковару К 66/07 од 29.сијечња 2009.године, којим је обустављен
казнени поступак против оптуженог Станка Вујановића и оптуженог
Марка Цревара због кривичног дела ратни злочин против цивилног
становништва из члана 120 став 1 ОКЗ РХ, се не види да ли је тим
предметом обухваћена и ова радња због које се сада овде води поступак
или се ради о неком другом делу, и да ли се то можда односи на радње
на Овчари,
-За овим се чита и: извештај Жупанијског суда у Вуковару
К.23/03 од 21.спрња 2010.године, у целини,
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле то је оно што сам прочитала мало пре
браниоче да каже поводом вашег дописа од 10.липња 2010. број горњи,
за прибављање података за окривљеног Станка Вујановића,
обавештавамо вас да се пред овим судом против наведеног води казнени
поступак због кривичног дела ратни злочин против цивилног
становништва из члана 120 став 1 ОКЗ РХ а по оптужници ЖДО у
Вуковару КДО 29/01 од 08.свибња 2003.године, указујемо да за алинеју I
точку 1 наведене оптужнице казнени прогон преузело Тужилаштво за
ратне злочине Републике Србије, а да је решењем тога суда обустављен
казнени поступак. Оно мало пре што смо читали. У односу на оптуженог
због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из
члана 120 став 1,услед одустанка од оптужбе тужиоца у Вуковару и у
прилогу овога је достљављено то решење које смо мало пре прочитали.
И сада да видимо шта још ви кажете и шта каже тужилац. И извините
што сам читала све овако скраћено,јер заиста има пуно овога да се чита.
Шта је то преузело тужилаштво, зашта су они одустали, јел можете да
помогнете тужиоче.

ВР

З

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Председнице управо овог о чему сте ви сада,
што је предлог браниоца, ја сам погледао везано за оно чиме ја
располажем у списима и по мени, али ја ћу вама то предложити па ви то
можете наравно проследити и браниоцу и оптуженом, може се видети да
се то зашта је обустављен поступак у Хрватској не односи на ово што је
предмет поступка због кога ми данас овде судимо и који се води овде
код нас. Оно што ја поседујем код мене, не знам да ли ви поседујете код
вас, то је та оптужница о којој се говори у овом допису К-До 29/01 од 08,
они кажу свибња, то би требало да је маја, 2003.године. Не знам да ли ви
то имате у спису.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо прво читали.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имате то у спису, јел?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да смо то прво читали.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи ту има неких пет тачака оптужнице и у
односу на ту тачку 1 је оно што је тужилаштво преузело, остало је
четири тачке, тужилаштво није преузело и о томе обавестило хрватске
правосудне органе. Ово што сте ви мене питали, ја поседујем три
дописа, значи прво је обраћање њиховог тужилаштва нашем, везано за
копију предмета против Станка Вујановића везано за ово кривично дело
о чему сам мало пре говорио, за ових пет тачака, и то оптужење, то је
што је нама достављено, наш одговор њима и још један допис њима
према нама, везано за достављање оригиналних списа. Ево ја вама то
предајем, па ви оно што налазите можете копирати па ми вратити и
наравно дати супротној страни.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да видимо. Ми смо ову оптужницу, ако мислите
браниоче, имате ту оптужницу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам ја ту оптужницу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је ова, јел имате једну за браниоца?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам, имам само једну за мене.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате, сад ћемо да копирамо то, значи ова која
је 08.мај, односно примљена тамо, има печат суда у Вуковару 13.мај,
Станко Вујановић, значи он је сам ту, оптужница само против њега, и то
су те радње, значи друга радња, односно не, прва радња.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само прва.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која је описана то је ова о којој ми овде
расправљамо и онда ово друго су неке друге радње описане, и наше
Тужилаштво то није ни преузело, јел тако?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није, није, ево видећете из овога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није преузело, а овде нема Марка Цревара у
овом?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нема.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако да то. Јел имате ту оптужницу? Па како
немате кад смо констатовали сад да смо је читали. То је у спису нашем.
Јесте у електронском имате сигурно.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Али ова је мени интересантна, овде где
је дошло до обуставе, не уступања предмета, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, само обустава.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Обустава, да видимо чињенични опис, с
обзиром на природу чињеничног дела, као продужено за ратне злочине,
да видимо то, кад је то. Имамо обуставо вамо, а овде вођена је једна
истрага и потом је вођен и суђен човек за Овчару, јел уколико би овај
део из Овчаре ушао у тај чињенични опис, онда би ту било правних
овако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, ви тражите овде сада да ми практично
прибавимо ово, само да видимо који је то. Коју оптужницу, сада нам
кажите коју оптужницу. Читате ово решење. Оптужницу овако
Жупанијско државно одвјетништво оптужницом Кт.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Овде, против Станка Вујановића,
Марка Цревара, то је тај велики предмет који је ишао против 30
Вуковарчана тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, јесте. Радивој Јаковљевић и др. укупно 23
оптуженика.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Јесте, е то је то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због кривичног дела геноцид 119 ОКЗ, јел тако?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да, па су преквалификовали.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па онда ратни против цивилног становништва,
да видимо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Они су то тужили и за једно и за друго, колико
ја видим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, па Стевана Цунића, Дамира Сирету, па
онда је Жупанијско преузело ове оптужнице под бројем ДО-К-12/99 од
20.маја 1999, а ова наша оптужница је К-ДО-29/01 од 8.маја 2003. Значи
то су две оптужнице, ово је наша ова коју смо прочитали, што је наше
тужилаштво узело по алинеји 1, а ово је нешто друго.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа, само минут да вам
узмем да појасним зашто ја инсистирам на томе. Ево због чега, ви сте
видели из овог дописа да они уопште немају један јединствен регистар
него су ишли од сваког Жупанијског суда.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од суда до суда, ја сам тако и тражила.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па онда видите овде да је Жупанијски
суд у Осијеку водио неке поступке, и ако каже немамо ми ништа против
Станка Вујановића и тако даље. Зашто све то, не би било први пута да су
они водили некакав поступак, за некакве радње за Станка Вујановића у
Вуковару и за дело које му се ставља на терет, где је пресуђен
правноснажно, Овчара. Уколико је та радња морала бити инкорпорирана
у ово дело, које је правноснажно обустављено у Хрватској, онда се
постављају нека друга питања која можда неће пред ово веће, али ми
сада тражимо овде прво да видимо да ли је та, без обзира да ли су они
подигли оптужницу, да ли је то било обухваћено и са, може се десит код
њих, знате ја сам радио тамо 15, 20 година, јел немају евиденцију, код
нас су сви ти предмети за ратне злочине овде, а они то очигледно немају
иначе не би овако да кажемо слали допис једном, другом, трећем,
четвртом, петом суду. Значи овај предмет К-6607, где је обустављен
поступак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али К-6607 то уопште није ово наше. Дакле,
да ли ви сада можете, уколико би ми вама копирали ово што је тужилац
приложио да прочитамо, да ви то погледате и да онда ми вама дамо да
погледате ову оптужницу, дакле коју је наше тужилаштво преузело сада
у овом предмету ту прву тачку, па ту алинеју 1, то је то што је наше
тужилаштво преузело и то је то што ми овде расправљамо.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Јел могу погледати?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ми ћемо то све једно да вам копирамо, ако
ради сад неки копир апарат. Наравно, сви знамо зашто инсистирате и то
ћемо онда само да решимо, да видимо како да решимо то. Додајте само
браниоцу и оптужницу да он погледа па онда ћемо да копирамо. Јел
треба да вам копирамо и ову оптужницу?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не, имам је ја у спису.
К-По2 40/2010

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 27.09.2010.год.,

страна 22/26

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужницу имате сигурно у спису. Да ли
можемо то да читамо. Оптужени ништа. Сад ћемо то. Добро, ово не
можете да имате у елеткронском облику, ово немамо ни ми у спису,
значи немате ни ви у електронском облику.
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За овим заменик тужиоца за ратне злочине Душан Кнежевић
предлаже да се прочитају и дописи који се односе на преузимање
гоњења од Жупанијског тужилаштва и то:

-допис који је државно одвјетништво Републике Хрватске проследило у
броју Кр-I –ДО-2/07 од 17.сијечња 2007. тужилаштву за ратне злочине
Републике Србије и где је насловљено да се у предмету окр.Станка
Вујановића достављају оверени списи Жупанијског суда у Вуковару К23/03 и списи Жупанијског државног одвјетништва у Вуковару ДО-КР93/99 и 28/00,
-допис Државног одвјетништва Републике Хрватске број КР-I-ДО.

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То вам је прво што читате сада, па је онда друго
било то што држите у руци, испод тога на крају ово треће, тако је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово видим да је прво по датуму, али ово ми је,
добро.

З

-од 04.сијечња.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То би јануар био, јел тако?

ВР

-2006.

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислим да је то од 2007, а они су написали
2006.

-који је примљен у тужилаштво 12.01.2007.године, примљен у
Тужилаштво за ратне злочине у Београду, и то је копија предмета против
окр.Станка Вујановића због кривичног дела из члана 120 ОКЗ РХ, на
мишљење ради подузимања казненог прогона.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту је достављен дакле, то је достављен овај наш
предмет јел тако? Добро, и затим, то се види из овог вашег, јел тако,

-допис Тужилаштва за ратне злочине КТРЗ број 5/07 од
26.02.2007.године, упућен Државном одвјетништву Републике Хрватске,
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преузима гоњење и да се то ради о делу због кога се сада води поступак.
И то само под тачком 1 оптужнице К-До-29/01 од 08.маја 2003.године.
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Па се затим ови списи копирају и предају оптуженом и браниоцу.
Па након што су они извршили увид констатује се да су упознати са тим
и да су ови докази и уз њихову сагласност прочитани.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви се заиста нисте упознали али претпостављам
да верујете браниоцу. Сад ћемо да сачекамо да добијете, да видите шта
је то. Дакле, тужилаштво у Хрватској је кренуло од ове оптужнице коју
сте ви гледали можда, можда нисте. За временско раздобље од рујна '91.
до вељаче '92. у Вуковару, и онда ту има неких разних радњи, прва
радња је ова Блаженка Север, Рожа Лукетић, Марија Котреба и тако
даље, Иван Север, Адам Лукетић и онда иду даље неке друге радње где
се односи 22.12.'91. Горан Ковачевић и тако, то нећемо читати да се не
замарамо, има их још, углавном за те друге радње наше тужилаштво
није преузело гоњење, већ само за ову под I тачка 1. То је тако, овде
нема нигде Марка Цревара браниоче, то видите и сами у овој
оптужници, ако сте ту укључили или да вам додам. Да видите и
оптужницу. Хоћете ли да направимо паузу док копирамо ово?
За овим суд одређује паузу ради одмора у трајању од 15 минута.

З

Да пробамо још нешто да нађемо горе што имамо од докумената.

ВР

Нашла сам у међувремену нешто да бранилац погледа па да погледа и
оптужени, зато смо можда и правили паузу, можда није требала ни
оволика да буде. Да ли је то та пресуда, знате, па је онда ту у једном
делу су неки људи оптужени, неки ослобођени, па онда је то укинуто, па
после. Погледајте ви заједно то.

За овим се браниоцу и оптуженом уручује на увид копија пресуде
Жупанијског суда у Вуковару К-86/98 од 16.маја 2000.године, а
бранилац изјављује након што је видео пресуду да још увек не зна да ли:
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, да ли? Шта не знате?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: И поред увида у пресуду из '98. видим
да се ради о другом броју што је могуће да је добио овај нови број К.666,
међутим, пошто је вођено више поступака против Станка Вујановића,
могуће је да је дошло до спајања, нас интересује само од чега је
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тужилаштво својим тужилачким актом одустало од које оптужбе и
чињеничног навода. Значи да и решење имамо али тај оптужни акт.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да али шта то има везе за ово. Не, за овај
предмет овде ми имамо, да ли ту има дилеме. Значи ја вас разумем због
чега ви то тражите и шта ви хоћете, али везано за ово овде о чему ми
судимо где они кажу ми смо у алиније, тачка 1 алинеја 1 уступили, то је
преузело тужилаштво у Београду, да ли ту има дилеме? Ту нема дилеме
да су они одустали за то, они кажу ми смо то уступили тужилаштву у
Београду.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па нема председнице већа, гледајте ја
бих, опет то нисмо сигурни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како нисмо сигурни?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Може ово сад као неко питање, ја бих
молио ако ви то можете у неко догледно време да тражите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да видимо од чега је то тужилаштво
одустало, која је то била предмет оптужбе, да ли постоји могућност да је
делимично, можда мала је шанса.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шанса никаква, али нема везе. Шта вас
интересује да видимо како то може. Да ли, и да вас питам још нешто
после тога.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Овај предмет К.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вас интересује оптужница, како гласи
оптужница по којој су они донели решење о обустави, то?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада да вас питам, јел мислите да тог нема
овде, сад причамо без везе ту преко микрофона, да то не постоји овде у
овом што су они рекли међудржавни споразум, па онда можеш да одеш
да погледаш да ли се води поступак за неки ратни злочин, да ли се на
том списку и тако даље. Ја сам то питали и тужиоца,знате што су, ја сам
то видела у штампи наравно, нисам гледала ко је на списку, али да тај
списак неки постоји и тако даље.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице, о томе списку, тај списак
ништа не представља официјелно, наше Министарство се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како ништа не представља официјелно?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ништа, ништа, али они се ограђују, ви
можете да идете било сад какву потврду и да одете у Хрватску и да људи
имају проблеме, мислим то је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не потврду, нико не издаје потврде.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не, то није извод из казнене евиденције
коју они имају, ми овде имамо податак.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то је списак лица против којих се води
поступак због ратног злочина у Хрватској и списак наших људи против
којих хрвати воде поступак.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Није то званично, председнице већа, ви
с тим списком.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него ко је послао незванично?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не, ви с тим списком, људи не могу
ништа, има то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је информативни списак за човека лично.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ништа не значи, ниша не значи, имате
такозване, нетајне оптужнице, имате прекиде истрага, где нема везе, и
сутра неко сад оде и каже е нашли смо два, три сведока, мислим то није
место у суду да, зна се шта је то знате, зна се шта је то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи ви предлажете да тражимо ову
оптужницу. Шта каже тужилац?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја разумем предлог браниоца али мислим да то
није у контексту овог поступка који се сада води, значи због тога ја се
противим том предлогу, налазим да је он основан у односу на онај
предмет основни, «Овчара», па да ли је то или није пресуђена ствар и
тако даље, али мислим да је илеревантан за овај поступак, па се ја томе
противим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ми ћемо о томе да одлучимо. Да ли сада
има још неких предлога, обзиром да смо читањем свих ових писмених
доказа осим овога, да ли има још неких других предлога за извођење
доказа?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја бих предложио да се у својству сведока
саслуша Душан Јакшић са адресе Ковиљ, улица Лазе Костића број 158,
на околност везано за постојање Територијалне одбране у Вуковару у то
време или не и ради провере одбране окривљеног који тврди да у то
време иста није постојала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Шта каже бранилац, оптужени?
Изволите.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Немамо ми ништа против, не
противимо се, нека дође па нека каже господин Јакшић и нама ће бити
интересантно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Заменик тужиоца се противи предлогу браниоца да се прибави
оптужница Жупанијског државног одвјетништва у Вуковару по којој је
донето решење о обустави поступка против оптуженог Станка
Вујановића и Марка Цревара, због кривичног дела из члана 120 став 1
КЗ Хрватске, јер то није од значаја за овај поступак.
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Заменик тужицоца предлаже да се позове и у својству сведока
саслуша Душан Јакшић на околност да ли је постојала Територијална
одбрана у време када се догађај који је предмет оптужбе одиграо.
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Бранилац и оптужени су сагласни.

Па суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се на наредни претрес позове Душан Јакшић са адресе коју је
тужилац дао, која је евидентирана путем аудио снимка.
О предлогу браниоца одлучиће се накнадно.

Наредни претрес заказује се за:

З

-19.10.2010.године у 09.30 часова, иста ова судница.

ВР

И до тада ћемо видети шта можемо да, како ћемо одлучити, шта ћемо са
овим вашим предлогом. Молим вас да за тада, значи у сваком случају
припремате и завршне речи обзиром да више овде немамо ни један
доказ. Иста ова судница дакле 19.10., не у 14, у 09.30. значи у 09.30.
Довршено 16.28.
ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
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