
Tранскрипт аудио записа 
са главног претреса од 25. марта 2010. године 

видеоконференцијска веза са Жупанијским судом у Вуковару 
 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 

 заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, 
 пуномоћници оштећених Наташа Кандић, Славица 
Јовановић, 

 сви оптужени и  
 браниоци адвокати: 
 Звонимир Здравковић - бранилац опт. Љубана 
Деветака, 

 Бранкица Мајкић - бранилац опт. Милана Девчића, 
 Градимир Налић - бранилац опт. Милана Радојчића, 
 Војислав Вукотић - бранилац опт. Жељка Крњајића, 
 Бранко Лукић - бранилац оптужених Радована 
Влајковића и Миодрага Димитријевића.  

 Јасмина Живић - бранилац опт. Дарка Перића, 
 Бранко Димић – бранилац опт. Радисава Јосиповића, 
 Гордана Живановић - бранилац опт. Јована Димитри-
јевића,  

 Слободан Живковић - бранилац оптужених Саше 
Стојановића и Драгана Бачића, 

 Бранислава Фурјановић – бранилац оптужених Зорана 
Косијера и Петронија Стевановића, и  

 Радослав Шошкић – бранилац опт. Александра 
Николајидиса.  

 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се главни претрес одржи. 
 

Претрес је јаван. 
 
 Главни претрес се наставља у 9 часова и 40 минута. 
 
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Извињавам се судија. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите. 
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Ја бих само замолио за дозволу да напустим 
главни претрес у 11 сати, замењиваће ме колега Бранко Лукић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, у реду. 
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 
СВЕДОК ЈОСИП ОСТРУН 

 
 

 Путем видеоконференцијске везе са Жупанијским 
судом у Вуковару, у присуству судије Јадранке Курбел и 
судијског  помоћника Вишег суда у Београду, Ирине 
Ковачевић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добар дан, госпођо Курбел, да ли се чујемо? 
Судија ЈАДРАНКА КУРБЕЛ: Добар дан, ја Вас чујем добро. Имамо 
проблем од прије десeтак минута, наш сведок је приступио и дао 
податке особне нама на записник.  А онда је рекао да не може дати 
сведочки исказ, јер је психички јако лоше, видљиво на њему је да је 
лоше и одмах након тога је напустио судницу, тако да он физички 
више није овде. 
 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да судија Жупанијског суда у Вуковару 
Јадранка Курбел изјављује да је сведок Јосип Острун 
приступио у судницу у Вуковару, рекао да се психички лоше 
осећа и да због тога не може дати исказ, а потом је  
напустио судницу. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је приложио неку документацију или 
нешто у вези свог здравственог стања? 
Судија ЈАДРАНКА КУРБЕЛ: Није приложио документацију, био је 
упитан да ли има неку документацију, тврди да се у задње време 
више не лечи, јер га лечници само трују, тако да он не узима ништа. 
Међутим, овако на први поглед, колико могу видети, да је особа 
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доиста психички лоше и да од тог сведочења не би  било баш неке 
користи. Нема документацију код себе, каже да се више не лечи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, видећемо онда за неки каснији период 
тог сведока када буде боље. Шта тужилац на то каже у вези овога, 
да ли да га у неком каснијем периоду позивамо или не? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Ето, ја бих замолио да га позовемо за неки 
каснији период, али да ли постоји могућност да нам суд у Вукоару 
помогне и уз неку лекарску документацију евентуално да закључак о 
здравственом стању сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се главни претрес НЕ ОДРЖИ. 
 
 Следећи главни претрес СЕ ОДРЕЂУЈЕ  на дан: 
 
 

26. март 2010. године, 
са почетком у 9 часова и 30 минута. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Одјављујемо се са Жупанијским судом у 
Вуковару. 
 
 
 Довршено. 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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