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УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:

-

заменик тужиоца за ратне злочине Небојша Марковић,
сви оптужени,
и браниоци:
адв. Бранкица Мајкић - бранилац опт. Деветака и Девчића,
адв. Марија Ивановић - бранилац опт. Радојчића,
адв. Војислав Вукотић - бранилац опт. Крњајића,
адв. Бранко Лукић, бранилац опт. Влајковића и Миодрага
Димитријевића,
адв. Јасмина Живић - бранилац опт. Перића,
адв. Бранко Димић, бранилац опт. Јосиповића и Николајидиса,
адв. Гордана Живановић - бранилац опт. Јована Димитријевића,
адв. Слободан Живковић - бранилац оптужених Стојановића и
Бачића, а на данашњем главном претресу мењаће и адв.
Браниславу Фурјановић, браниоца оптужених Косијера и
Стевановића.
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-

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан.
Судија Жупанијског суда у Вуковару Јадранка Курбел: Добар дан, да
ли се чујемо?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, чујемо се.

З

Констатује се да је укључена видеоконференцијска веза са
Жупанијским судом у Вуковару.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, за ове сведоке који су били
предвиђени за данас, Јелена Сабљак, Ђурђица Ана Видић и Невенка
Мађаревић?
Судија Жупанијског суда у Вуковару Јадранка Курбел: Сведокиња,
чујете ме?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, чујемо.
Судија Жупанијског суда у Вуковару Јадранка Курбел: Добро,
сведоцима су уручени позиви, достава је уредна. Међутим, није
приспео ниједан сведок, с тим да су Јелена Сабљак и Ђурђица Ана
Видић оправдале изостанак, а Невенка Мађаревић се није јавила суду,
тако да не знамо из којих разлога није приступила. Укратко, немамо
ниједног сведока данас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Јелена Сабљак и Ђурђица Ана Видић су
оправдале неком медицинском документацијом или како?
Судија Жупанијског суда у Вуковару Јадранка Курбел: Нису за сада
доставиле, али су обећале да ће доставити у идућих неколико дана, не
бораве у Ловасу тренутно, једна у Карловцу, а друга је негде даље.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
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Судија Јадранка Курбел из Жупанијског суда у Вуковару
обавештава веће да су сви сведоци који су позвани за данас, Јелена
Сабљак, Ђурђица Ана Видић и Невенка Мађаревић уредно
позвани, с тим што су сведоци Јелена Сабљак и Ђурђица Ана
Видић обавестиле суд о разлогу спречености и обећале да ће
доставити
медицинску
документацију,
а
сведок
Невенка
Мађаревиић није се јављала суду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се одјавимо онда са Жупанијским судом у
Вуковару.
Судија Жупанијског суда у Вуковару Јадранка Курбел: Заборавила сам
Вас питати, да ли ће данас доћи ваши судијски помоћници?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Судија Жупанијског суда у Вуковару Јадранка Курбел: Да ли су на
путу ваши судијски помоћници?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису, јер смо од Службе раније имали извештај
да из здравствених разлога Ђурђица Ана Видић неће доћи, а да са овим
сведоцима није успостављен контакт.
Данас ћемо онда читати неке писмене доказе, да не бисмо губили
термин.
Суд доноси

З

РЕШЕЊЕ

ВР

Да се главни претрес одржи.
ЧИТАЊЕ ПИСМЕНА

Чита се:

 Налаз и мишљење првостепене лијечничке комисије за
преглед особа обухваћених Законом о заштити војних и
цивилних инвалида рата бр.1227 од 08.12.1995. године за
Перичић Божа, са извештајима лекара специјалиста,
 «Службени гласници Српске области Славонија, Барања и
Западни Срем» бр.1 од 19.12.1991. године и бр.2 од
05.02.1992. године,
 одлука о организацији и деловању територијалне одбране и
цивилне заштите Српске области Славонија, Барања и
Западни Срем, бр.02-3-14/1-1991 од 17.10.1991. године,
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 стална пропусница Српске области Славонија, Барања и
Западни Срем – Вуковар од 11.10.1991. године потписанa од
стране министра за унутрашње послове Боривоја
Богуновића, издата за Крњајић Жељка, а достављена уз
поднесак оптуженог Жељка Крњајића 14.06.2011. године,
 Упутство о употреби територијалне одбране Савезног
секретаријата за народну одбрану Пов.бр.478-1 од
20.07.1977. године,
 Извештај Клиничког центра «Србије»-Ургентни центар,
примаријуса доктора Русомира Милетића од 26.02.2010.
године за оптуженог Драгана Бачића, са медицинском
документацијом – отпусним листама са епикризом и
извештајима лекара специјалиста,
 Медицинска документација за Јосиповић Радисава –
отпусна листа са епикризом од 11.04.2011. године и
коронарни андиограм од 05.04.2011. године Здравственог
центра «Ваљево», достављена уз поднесак браниоца
оптуженог, адв. Ђорђа Калања 12.04.2011. године,
 мишљење др Марије Мирковић шефа Коронарне јединице
Болнице «Ваљево» од 15.04.2011. године о здравственом
стању оптуженог Радисава Јосиповића,
 Обавештење грађанима села Ловас – војно-територијалне
команде села Ловас од 15.10.1991. године,
 Допис Министарства одбране, Војнобезбеносне агенције
Стр.пов.бр.9203-7 од 18.08.2010. године у вези достављања
шема
ватре
бригадне
артиљеријске
групе
Друге
пролетерске гардијске механизоване бригаде за 10. октобар
1991. године у вези борбеног дејства - напада на село
Ловас,
 Допис Министарства одбране, Војнобезбедносне агенције,
Стр.пов.бр.15733-3 од 14.12.2009. године у вези достављања
података
за
Бошковић
Милорада
и
Аранђеловић
Драгољуба.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овог сведока Аранђеловић Драгољуба је неко
предлагао од оптужених, ја мислим Зоран Косијер за сведока, па смо
добили информацију да је Аранђеловић Драгољуб преминуо.
 Смртни лист Жупаније вуковарско-сријемске Матичног
уреда Вуковар издат 31.08.1995. године, потврда Републике
Хрватске, Министарства унутарњих послова, Полицијске
управе вуковарско-сријемске, Одјела заштите од пожара и
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цивилне заштите, бр.511-15-09-735/98 од 28.05.1998. године
о припадништву цивилној заштити и пријава о смрти
Завода за судску медицину Загреб од 02.07.1997. године, за
Павличевић Катарину, рођену Кесер, од оца Антона,
 Пресуда Окружног суда у Осијеку, К-190/87-327 од
12.05.1988. године и решење Општинског суда у Осијеку,
бр.Кв-60/96-3, К-230/92-383 од 10.04.1996. године,
 Допис Министарства унутрашњих послова Дирекције
полиције, Управе криминалистичке полиције 03/4-3-1
бр.230-2056/07 од 29.03.2010. године о подацима за Зорана
Обреновића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је исто МУП Србије обавестио овај суд да је
Зоран Обреновић, звани «Аждаја» преминуо, то смо чули и у току
поступка више пута.

ВР

З

 Записници Жупанијског суда у Осијеку о извршеној
ексхумацији мртвих тела у Ловасу од 11.09.1997. године са
назначеним локацијама проналаска људских тела,
 Извештаји о идентификацији мртвих тела са локације
Ловас Завода за судску медицину и криминалитистику
Загреб од 03.07.1997. године, од 09.07.1997. године, потврде
о идентификацији мртвог тела Кризманић Зорана и
Кризманић Вида од 11.09.1997. године.
- Записник секције бр.92/9-7 од 18.09.1997. године о
обдукцији Видић Божа
- Записник секције бр.93/90 од 18.09.1997. године о
обдукцији Мартиновић Звонимира,
- Записник секције бр.94/97 од 18.09.1997. године о
обдукцији Јонака Рудолфа.

Врши се увид у фотографију коју је на главном претресу дана
22.04.2010. године приложила сведок Жељка Грбешић.
Чита се:

 Медицинска
документација
за
оштећеног
Стјепана
Пеулића, са историјом болести, извештајима лекара
специјалисте, налазима и мишљењима лекарске комисије,
 потврда Министарства обране Републике Хрватске –
Сектора за управљање особљем – Управе за обрану
Вуковар – Уреда за одбрану Вуковар, Ур.бр.512 М2-154-99358 од 29.06.1999. године о судјеловању Стјепана Пеулића
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као хрватског бранитеља из домовинског рата у одбрани
суверенитета Републике Хрватске,
Медицинска документација за оштећеног Радмиловић
Милана, са историјом болести и налазом и мишљењем
лекарске комисије,
Медицинска документација за Филић Емануела, са
историјом болести, извештајима лекара специјалиста,
налазима и мишљењима лекарске комисије,
потврда Министарства одбране Републике Хрватске бр.Р3183/92 од 02.12.1992. године о рањавању Филић Емануела
мином у Ловасу дана 18.10.1991. године,
уверење Владе Републике Хрватске – Уреда за жртве рата
УР.бр.50411-04-96-129 од 06.11.1996. године о времену
проведеном у заточеништву за Филић Емануела,
медицинска
документација
за
Вулета
Петра,
са
извештајима лекара специјалисте и завршним отпусним
писмом,
медицинска документација за Франчишковић Жељка са
историјом болести и извештајима лекара специјалиста,
медицинска документација за Франковић Станислава са
историјом болести, отпусном листом и извештајима лекара
специјалиста,
медицинска документација за Герстнер Ловра са отпусним
писмима и отпусном листом,
потврда
Републике
Хрватске-Жупаније
Вуковарскосријемске Општине Ловас од 28.11.1996. године за Герстнер
Ловра,
уверење Владе Републике Хрватске Уреда за жртве рата,
УР.бр.50411-04-96-135 од 06.11.1996. године о боравку у
заточеништву Ловре Герстнера,
Медицинска документација за Балић Вјекослава, са
историјом болести и извештајима лекара специјалиста,
Медицинска документација за Солаковић Љубомира –
отпусно писмо и налаз лекара специјалисте,
Медицинска документација за Златка Тома – историја
болести и отпусни лист,
Медицинска документација за Сабљак Драга – извештаји
лекара специјалисте,
Медицинска документација за Мујић Ивана, са отпусним
листовима, отпусним писмима
пропусница издата од Команде града Илока за улаз и излаз
из села Ловас бр.25-28/91 од 16.12.1991. године за Ивана
Мујића,

ВР
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 Медицинска документација за Филић Марка, са историјом
болести и извештајима лекара специјалиста,
 Медицинска документација за Филић Берислава са
извештајима лекара специјалиста, отпусним писмима
историјом болести,
 Медицинска документација за Паву Антоловића са
историјом болести,
 Медицинска документација за Кесер Милка – извештај
лекара специјалиста
 пропусница за кретање на релацији Ловас-Шид-Ловас,
ради лекарског прегледа издата 15.11.1991. године за Кесер
Милка,
 Медицинска документација за Антоловић Ђуру – историја
болести, извештај лекара специјалисте, отпусно писмо,
 уверење Владе Републике Хрватске Уреда за жртве рата,
Ур.бр.50411-04-95-46 од 12.01.1996. године о боравку у
заточеништву за Ђуру Антоловић,
 Историја болести Клинике за трауматологију Загреб од
27.12.1991. године за Ђ уру Филића.

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ово да кроз документ камеру прегледате
све сада или нема потребе? Добро. Ја могу да све систематизујем да
буде у једној књизи, мада их има расутих по, има их све по предмету,
али ако ја већ имам, може да буде систематизовано у једној књизи све.
Реците ми, за ово, када је био раздвојен поступак за Драгана
Бачића и за Александра Николајидиса, сагласни сте за читањем, Бачић
и Николајидис, јесте ли сагласни да се за Николајидиса, само на
једном претресу, Јосип Острун и Миодраг Новаковић? Јесте сагласни?
Бачићу, Ви оно када је био раздвојен поступак, они оштећени што су
саслушани? Добро.

Тужилац, оптужени Драган Бачић и оптужени Александар
Никооајидис, као и њихови браниоци, сагласни су да се прочитају
искази сведока и оштећених саслушаних на главним претресима
када је против ових оптужених поступак био раздвојен.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ
Да се на основу чл.337. став 2 ЗКП прочитаји искази сведока:
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 Драгана Сабљака и Ане Штрангаревић са записника о
главном претресу од 22.02.2011. године,
 Станислава Франковића и Божице Дрмић са записника о
главном претресу од 24.02.2011. године,
 Бранка Божића са записника о главном претресу од
25.02.2011. године,
 Милорада Бастаје и Мирка Јовића са записника о
главном претерсу од 17.03.2011. године,
 Милорада Бошковића и Слободана Камбера са
записника о главном претресу од 18.03.2011. године,
 Анкице Јовановић и Марице Солаковић са записника о
главном претресу од 21.03.2011. године,
 Ружице Павлић, Ане Хирјовати и Ане Шалај са
записника о главном претресу од 23.03.2011. године,
 Марице Ходак и Ане Пољак са записника о главном
претресу од 24.03.2011. године,
 Јање Ковачевић и Јосипа Петковића са записника о
главном претресу од 25.03.2011. године,
 Слободана Качара и Вељка Дујановића са записника о
главном претресу од 18.05.2011. године,
 Милана Миљковића и Кате Ловрић са записника о
главном претресу од 19.05.2011. године,
 Милана Грковића са записника о главном претресу од
20.05.2011. године,
 Ивана Пољака са записника о главном претресу од
23.05.2011. године,
 Јосипа Оструна и Миодрага Новаковића са записника о
главном претресу од 24.05.2011. године,
 Јосипа Балића и Златице Балић, са записника о главном
претресу од 26.05.2011. године,
 Боже Перичић, Иванке Гргић и Јосипа Бошњаковића са
записника о главном претресу од 27.05.2011. године.

Констатује се да је предње прочитано.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У вези ових налаза вештака медицинске струке
Анте Блажановића, да ли има ту сагласности да се чита тај налаз и
мишљење вештака? Реците.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ја сам видела да сте тражили обдукционе
записнике.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесам.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Искрено нисам, пре две недеље.
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Странке су сагласне да се читају писмени налази и мишљења
вештака медицинске струке Анте Блажановића.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се прочитају:

ВР

З

 Писмени налаз и мишљења вештака Анте Блажановића за
повреде:
- оштећеног Станислава Франковића од 22.05.2006. године,
- Драга Сабљака од 23.05.2006. године,
- Мате Мађаревића од 26.04.2006. године, са прилозима уз исти,
отпусно писмо и медицинску документацију за Мату
Мађаревића,
- оштећеног Ивана Мујића од 04.05.2006. године,
- оштћеног Филић Емануела од 15.05.2006. године,
- оштећеног Ловра Герстнера од 21.05.2006. године,
- оштећеног Љубомира Солаковића од 04.05.2006. године,
- Стјепана Пеулића од 03.05.2006. године,
- Златка Томе од 05.05.2006. године,
- Милана Радмиловића од 05.05.2006. године,
- Марка Филића од 04.05.2006. године,
- Жељка Франчишковића од 05.05.2006. године,
- Берислава Филића од 04.05.2006. године,
- Паве Антоловића од 04.05.2006. године,
- Марина Пејака од 22.05.2006. године,
- Ђуре Филића од 22.05.2006. године,
- Вјекослава Балића од 22.05.2006. године,
- Петра Вулете од 21.05.2006. године.
Те, налаз и мишљење вештака Анте Блажановића за оштећене:
Мату Адамовића, Живана Антоловића, Цецилију Бадањак,
Данијела Бадањка, Николе Бадањка, Петра Бадањка, Катарину
Балић, Луку Балић, Марина Балића, Бошка Бођанца, Мију
Божића, Златка Божића, Ивана Цоњара, Марка Дамјановића,
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Андрију Девчић, Стипу Долачки, Паву Ђаковића, Марију
Фишер, Мирка Гргића, Фрању Ђумић, Мату Ходака, Анку
Јовановић, Антуна Јовановића, Јосипа Јовановића, Мату Кесер,
Ивицу Краљевића, Јосипа Краљевића, Алојза Кризманића, Ђуру
Кризманића, Вида Кризманића, Зорана Кризманића, Ивана
Кучинића, Славка Кузмића, Ану Лемуновић, Антона Лукетића,
Ђуку Лукетића, Петра Лукетића, Стјепана Лукетића, Стјепана
Мађаревића, Маријана Марковића, Ивана Оструна,
Ивана
Палијана, Фрању Панђо, Антуна Пањика, Златка Пањика,
Катарину Павличевић, Дарка Павлића, Жељка Павлића,
Јозефину
Павошевић,
Маријану
Павошевић,
Славицу
Павошевић, Драгутина Пејића, Стјепана Пејића, Алојза Полића,
Јосипа Пољака, Јураја Пољака, Јосипа Рендулића, Петра
Рендулића, Ивана Сабљака, Марка Сабљака, Томислава
Сабљака, Тому Сабљака, Дарка Солаковића, Мију Шалаја,
Славка Штрангаревића, Јосипа Туркаља, Ивана Видића, Марка
Видића.

Прегледа се видеоснимак репортаже из села Ловас Радиотелевозија Србије Београд, тлевизијског Дневника 2 емитован
08.11.1991. године, достављен од стране Тужилаштва за ратне
злочине.

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада ћемо један видеоснимак који је
Тужилаштво за ратне злочине доставило као доказ, а прибавпло је од
Радио телевизије Београд, пустити да се емитује. То је нека репортажа
из села Ловас снимана у време 08.11.1991. године. Симовић Сашу, ко
је то предложио, Бранко Лукић? Шта ћемо са овим сведоком, с
обзиром на ову отпусну листу његову?
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Покушали би и даље, али што скорије, ако је
могуће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо имати у виду, значи да опет њега
позивамо, јер сам овде видела да му је документација онако прилично,
лимфом неки, шта је ово.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Тона нема, јавите режији да нема тона.
Оптужени Крњајић, доставили се суду ДВД снимак, он је мало нешто
као оштећен, па има неке прекиде.
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Тако је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да пуштамо онако какав је?
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Како Ви хоћете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, то је Ваш предлог.
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Какав је, такав је.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видећемо неки други дан да то пустимо, јер ја
сам погледала оно, па на неким местима нема, па нема. А тај снимак
који сте Ви нама доставили, да ли је то неко оснивање ХДЗ у Ловасу?
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, није онај ДВД, није онај снимак који се
односи на у оно оптужници годишњица, него оснивање ХДЗ? Добро,
ништа пустићемо онолико колико може да се види, шта не може,
ништа.
Странке су сагласне, односно тужилац, оптужени Љубан
Деветак, оптужени Миодраг Димитријевић, оптужени Зоран
Косијер и њихови браниоци да се прочитају:
Налаз и мишљење вештака са приложеном медицинском
документацијом и то:

З

 За оптуженог Зорана Косијера налаз и мишљење вештака
психијатра Мишковић др Светислава од 16.05.2008. године,
као и
 Лекарски извештаји о обављеним прегледима оптужених
Љубана Деветака и Миодрага Димитријевића, као и
мишљења о њиховој способности да присуствују главним
претресима п прате ток суђења Клиничког центра «Србије»
од 11.07.2008. године.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо исказе умрлих сведока и оштећених, као
и ових који су болесни, са медицинском документацијом. Јесте ли то
сагласни да читамо? Можете и да не будете сагласни, ја имам
овлашћење да читам, али. Ако нема сагласности да чујем, можда има
неко нешто везано за, хајде за ове умрле, не могу устати, а за ове
болесне? Добро.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се на основу чл.337. став 1 тачка 1. ЗКП прочитају
записници о саслушању умрлих и болесних сведока и сведокаоштећених, па се читају:
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 записник о саслушању сведока Петра Кузмића Окружног суда
у Шибенику, Кио-47/93 од 18.02. 1993. године и уз овај
записник извадак из матице умрлих Уреда државне управе у
Вуковарско-сријемској жупанији, Матични уред Товарник од
28.10.2010. године,
 записник о саслушању сведока Невенке Мађаревић, од оца
Мате, Жупанијског суда у Ријеци, Кир-82/93 од 18.02.1993.
године, записник о главној расправи Жупанијског суда у
Вуковару, К.бр.25/00 од 25. септембра 2003. године, и уз овај
записник извадак из матице умрлих Уреда државне управе у
Вуковарско-сријемској жупанији, Матични уред Товарник од
05.04.2011. године,
 записник о саслушању сведока Петра Сабљака Окружног суда
у Осијеку, Кио-934/92 од 05. марта 1993. године и уз овај
записник извадак из матице умрлих Уреда државне управе у
Вуковарско-сријемској жупанији, Матични уред Вуковар од
05.04.2011. године,
 записник о главној расправи Жупанијског суда у Вуковару,
К-25/00 од 06.11.2003. године са исказом сведока Јосипа
Филића, те записник о испитивању свједока Жупанијског
суда у Вуковару, Кир.887/07 од 20.11.2007. године, као и за
истог овог сведока извадак из матице умрлих Уреда државне
управе у Вуковарско-сријемској жупанији, Матични уред
Товарник од 10.02.2011. године,
 записник о саслушању сведока Пате Ференца Окружног суда у
Београду-истражног судије са записника из истраге, Ки.В.7/07
од 20.06.2007. године, те у смислу чл.504-ђ ЗКП изјава коју је
овај сведок дао пред Дирекцијом полиције, Управом
криминалистичке полиције дана 08.02.2007. године, као и
извод из матичне књиге венчаних Општинске управе,
Одељења за општу управу и заједничке послове-Општина
Ковачица од 11.01.2011. године, у ком изводу је констатована
чињеница смрти за Пату Ференца,
 записник о саслушању свједока Славице Ђаковић Окружног
суда у Ријеци, Кир-235/93 од 26.04.1993. године, као и извадак
из матице умрлих за овог сведока Уреда државне управе у
Осијечко-барањској жупанији, Матични уред Осијек од
09.06.2011. године.
Даље се читају искази болесних сведока, па се чита:

 Повијест болести Специјалне болнице за медицинску
рехабилитацију «Вараждинске топлице» од 27.12.2004. године
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за Кату Краљевић, као и записник о саслушању овог сведока
Окружног суда у Сплиту, Кир-274/93 од 24.03.1993. године,
Повијест болести Опште болнице Вуковар – Неурологија од
19.01.2009. године и повијест болести Опће болнице у
Вуковару – Дијабетологија од 10.09.2009. године за сведока
Марију Антоловић, као и записник о саслушању овог сведока
Жупанијског суда у Ријеци, Кир-82/93 од 19.02.1993. године,
записник о главној расправи Жупанијског суда у Вуковару,
К-25/00 од 25.09.2003. године,
Лијечничка потврда Дома здравља Ријека – Приморскогоранске жупаније од 14.04.2010. године, налаз специјалисте
Клиничко-болничког центра Ријека од 24.11.2010. године за
сведока Зору Пољак, те записник о саслушању овог сведока
Опћинског суда у Цриквеници, Кир-128/93 од 10.03.1993.
године, записник о главној расправи Жупанијског суда у
Вуковару, К-25/00 од 14.10.2003. године, са исказом овог
сведока,
Лијечничка потврда ординације др Озрена Кошчића
Винковци од 22.10.2010. године, потврда о ортопедским и
другим помагалима Хрватског завода за здравствено
осигурање од 14.12.2010. године, отпусница Опшре болнице
Вуковарза за сведока-оштећену Јелену Пањик, као и записник
о саслушању овог сведока Опћинског суда у Цриквеници,
Кир-128/93 од 15.03.1993. године, записник о главној расправи
Жупанијског суда у Вуковару, К.бр.25/00 од 14.10.2003.
године, са исказом овог сведока,
Повијест болести Опће болнице Вуковар од 14.10.2010. године
за сведока-оштећену Ану Цоњар, записник о саслушању овог
сведока Окружног суда у Шибенику, Кир-47/93 од 18.02.1993.
године, записник о главној расправи Жупанијског суда у
Вуковару, К.бр.25/00 од 16.09.2003. године, записник о
испитивању сведока Жупанијског суда у Вуковару, Кир887/07 од 20.11.2007. године,
Лијечничка потврда Дома здравља Вуковар од 13.12.2010.
године за сведока Жељка Франчишковића, те записник о
саслушању овог сведока Окружног суда у Шибенику, Кио175/93 од 29.04.1993. године, записник о главној расправи
Жупанијског суда у Вуковару, К.бр.25/00 од 16.10.2003.
године, записник о испитивању овог сведока Жупанијског
суда у Вуковару, Кир-887/07 од 20.11.2007. године,
Отпусно писмо Клиничке болнице Осијек – Клиника за
унутрашње болести од 25.08.2009. године за сведока Јосипа
Лукетића, записник о испитивању овог сведока Жупанијског
суда у Вуковару, Кир-887/07 од 21.11.2007. године, записник о

ВР
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главној расправи Жупанијског суда у Вуковару, К.бр.25/00 од
18.11.2003. године,
 Повијест болести Опће болнице Вуковар-Урологија од
12.08.2009. године, Опће болнице Вуковар-Дијагностика од
11.11.2009. године за сведока-оштећеног Антуна Лутровића,
записник о главној расправи Жупанијског суда у Вуковару,
К.бр. 25/00 од 09.12.2003. године и 07.04.2004. године, изјава
дата пред МКТЈ дана 13.03.1996. године и 20.05.1996. године,
записник о испитивању сведока Жупанијског суда у
Вуковару, Кир.887/07 од 21.11.2007. године,
 Отпусница бр.438-ИНТ/2010 Опће болнице Вуковар од
20.08.2010. године, отпусно писмо Опће болнице ВуковарОдјел за интерне болести од 20.08.2010. године за сведока
Дарка Пољака, као и записник о саслушању овог сведока
Окружног суда у Осијеку, Кио-934/92 од 19.04.1993. године,
записник о главној расправи Жупанијског суда у Вуковару,
К-25/00 од 16.10.2003. године,
 Извештај лекара др Мирјане Граовац при Жупанијском суду
у Ријеци, Кир-360/10 од 06.07.2010. године за о здраственом
стању сведока Владимира
Сомборца, те његова изјава
сведока дата пред МКТЈ дана 11.03.1996. године и 19.05.1996.
године.
Констатује се да је предње прочитано.

З

Довршено читање писмених доказа.

ВР

Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Главни претрес се прекида у 11 часова и 15 минута и биће
настављен дана.
27. септембра 2011. године,
са почетком у 9 часова и 30 минута, судница број 2,

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА

