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УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:

03
80

 заменик тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић,
 пуномоћник оштећених Марина Кљајић,
 сви оптужени,
 и браниоци адвокати: Бранкица Мајкић бранилац оптужених
Деветака и Девчића, Градимир Налић бранилац оптуженог
Радојчића, Војислав Вукотић бранилац оптуженог Крњајића,
Бранко Лукић бранилац оптужених Миодрага Димитријевића
и Влајковића, Јасмина Живић бранилац оптуженог Перића,
Бранко Димић бранилац оптужених Јосиповића и
Николајидиса, Гордана Живановић бранилац опт.Јована
Димитријевића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је са Слободаном Живковићем и Браниславом,
ко их мења? Фурјановићку не можете да мењате. Ко њу мења,
Фурјановићку? Може Гордана Живановић. Добро.

З

Нису приступили адвокати Слободан Живковић, кога ће на
данашњем претресу мењати адвокат Војислав Вукотић, те није
приступила адвокат Бранислава Фурјановић коју ће на данашњем
претресу мењати адвокат Гордана Живановић.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да, пошто имамо неке информације за два
сведока здравствени разлози, а да ли је један приступио или није, сад ћемо
да видимо. Добар дан, судија Јадранка Курбел.
Судија Жупанијског суда у Вуковару ЈАДРАНКА КУРБЕЛ: Добар дан.
Није нам дошао ни трећи свједок Мирко Рудић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уредна достава, је ли тако?
Судија Жупанијског суда у Вуковару ЈАДРАНКА КУРБЕЛ: Достава
позива је уредна али се није појавио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, за ове сведоке сте нам послали ову
документацију јуће по помоћнику, добро.
Судија Жупанијског суда у Вуковару ЈАДРАНКА КУРБЕЛ: То је послано,
да.
КОНСТАТУЈЕ СЕ да судија Жупанијског суда у Вуковару Јадранка
Курбел обавештава суд да сведок Мирко Рудић није приступио, а уредно је
позван, а за сведоке Марка Ходака и Стјепана Реса нису приступили из
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здравствених разлога у вези чега је суду прослеђена медицинска
документација и иста је приложена списима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да се одјавимо са Жупанијским судом у
Вуковару.

03
80

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је приложена списима за сведока Стјепана
Реса лечничка потврда Дома здравља Вуковар у којој је констатовано
да је сведок 1933. годиште, да болује од кардиомиопатије
артиовертикуларног блока, а за сведока Марка Ходака такође да је
1933. годиште, да болује од посттрауматског стресног поремећаја по
повјести болести Опће болнице Вуковар, да није способан сведочити
на суду односно да би његово сведочење довело до значајног даљег
погоршања стања, с тога препоручују надлежном суду да га ослободи
улоге сведока.

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Крњајићу, реците ми за ове сведоке,
пошто је то Ваш предлог, одустајете од њиховог саслушања или? 78
година имају и један и други, 1933.годиште.
Опт.ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Добар дан. Задња два месеца смо сведоци сви
овде да је сведочио овде и курта и мурта и ко има везе с Ловасом и ко
нема, а ово су два човека мештани Ловаса који су били 10.10. и код којих
сам ја био, ја сам их зато и предложио за сведоке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта да радимо, суд је прихватио Ваш предлог, звао
их је, видите да.
Опт.ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Ако медицинска документација каже да су људи
болесни, не вреди их малтретирати, ја ћу онда одустати од њих, ето хтео
сам и да покажем да се не бојим звати сведоке Хрвате.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
КОНСТАТУЈЕ СЕ да оптужени Жељко Крњајић изјављује да
одустаје од саслушања Марка Ходака и Стјепана Реса.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

ОТКЛАЊА СЕ извођење доказа саслушањем ових сведока.
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03
80

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Судија, ако могу такође да решите о нашем
предлогу да се повуче предложено саслушање сведока Клисурић Мије који
је такође из здравствених разлога био спречен.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми које сведоке, ја.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Клисурић Мију који је требао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Клисурић Мију, да, који је доставио
медицинску документацију.

КОНСТАТУЈЕ СЕ да адвокат Бранкица Мајкић изјављује да
одустаје од саслушања сведока Мије Клисурића који је био позван
28.09.2011. године.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

З

ОТКЛАЊА СЕ извођење доказа саслушањем сведока Мије
Клисурића.

ВР

Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се данашњи главни претрес НЕ ОДРЖИ због одсутности
сведока чије је саслушање за данас било предвиђено.
Следећи главни претрес ОДРЕЂУЈЕ СЕ у дане:

-18.октобра 2011. године са почетком у 14 часова и 30 минута,
судница 4,
-за тај дан позвати сведоке: Душана Грковића, Милоша
Станимировића, Николу Мацуру.
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-19.октобар 2011. године са почетком у 14 часова и 30 минута,
судница 4
-позвати сведоке: Душана Ступара, Жељка Ракића, Жељка
Брајковића.

03
80

-20.октобар 2011. године са почетком у 14 часова и 30 минута,
судница 4

-позвати сведоке: Мирка Кесера, Милана Воркапића, Магду
Гвозденов.
-24.октобар 2011. године са почетком у 14 часова и 30 минута,
судница 2,

-позвати сведоке Милета Гавриловића, Драгана Грујића, Сашу
Симовића.
-31.октобар 2011. године са почетком у 09 часова и 30 минута,
судница 4,

З

-позвати сведока Драгоша Лекића, Никицу Главочевића.
Довршено.

ВР

Записничар

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА

