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КОНСТАТУЈЕ СЕ да су приступили:

22

 Заменик тужиоца за ратне злочине Небојша Марковић,
 Оптужени Ђаковић Перица, са браниоцем адвокатом Калањ Ђорђем.
 Присутан је и сведок Вујновић Никола.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ
Да се главни претрес ОДРЖИ.

08

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете прићи молим Вас господине Вујновићу?
СВЕДОК ВУЈНОВИЋ НИКОЛА

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даћете нам Ваше податке. Ви сте рођени где?
СВЕДОК НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: У Госпићу 13.06.1969. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:

З

Рођен у Госпићу 13.06.1969. године, од оца Николе.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли тако?
СВЕДОК НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Тако је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где Вам је пребивалиште?
СВЕДОК НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Батајница, Браће Гавриловић 31-п.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у сродству са Ђаковићем?
СВЕДОК НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Несродан.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у завади?
СВЕДОК НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Не.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте позвани сада у својству сведока. Као сведок
дужни сте да говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело. Нисте
дужни да одговарате на питања уколико би одговорима себе или неког Вашег
блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или пак
кривичном гоњењу. Наравно Ви за ово дело не можете више, не може се водити
поступак јер је тужилац одустао у односу на Вас, само бих Вас замолила да
положите заклетву. Да ли имате ту текст заклетве?
СВЕДОК НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред судом
будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу
прећутати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала.
Сведок опоменут, упозорен, заклет, па изјави:

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, господине Вујновићу, Ви знате зашто сте
позвани, хоћете нам испричати у септембру месецу 1991. године где се Ви
налазите?
СВЕДОК НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Ја сам, као што сам дао исказ и у Аустрији и
овде остајем при свом исказу, био сам у Немачкој. Конкретно о овом догађају не
могу да кажем ништа прецизно него што сам сазнао после из мог процеса и
процеса овог овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, оно је била Ваша одбрана и саслушани сте били у
својству оптуженог, сада се саслушавате у својству сведока па нам само укратко
реците, значи где сте, Ви сте септембра 1991. године где се налазите?
СВЕДОК НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Ја сам отишао у Нинберг, тамо ми живи мајка,
отишао сам са циљем да одем на пробу у рвачки клуб и да останем тамо. У том
периоду сам био, тренирао, гледао мечеве и покушавао да решим свој статус,
што га нисам могао решити због забране наступа, нису могли, нити су имали
интереса да ме финансирају и онда сам то решавао наредних година и имао сам и
боравак и све баш у том.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И до када сте били тамо, када сте дошли, да ли сте се Ви
уопште појавили у Госпић?
СВЕДОК НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Ја се нисам појављивао у Госпићу, али сам
одлазио, ја сам у Госпићу био, ја мислим да је то јун месец кад ми је погинуо
друг у саобраћајној несрећи Хрват, с његовом супругом се и дан-данас чујемо,
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одлазио сам после током рата пар пута у обилазак породице, али нисам се
задржавао нити сам био у полицији или у војсци или било како ангажован.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у Метку кад сте били?
СВЕДОК НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: У Метку нисам био никако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никако?
СВЕДОК НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ђаковић Перицу од када познајете?
СВЕДОК НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Ђаковић Перицу познајем још из школских
дана, становали смо две улице, знам га из спорта, ја сам се бавио рвањем, он је
играо фудбал за клуб за Госпић, знам га као фудбалера, као ту генерацију, он је
старији од мене, нисмо се никада нешто дружили, али знам га као нормалног као
и остали, нити се по ичему издвајао ни специјално позитивно ни негативно. Знам
да му је мајка Хрватица, чуо сам касније да су били огорчени на њега баш због
тога што је отишао из Госпића тих да ли је то није ни био почео рат као и Јовицу
Иванчевића исто знам они су као, њему је била супруга Хрватица, има двоје
деце, која је и дан-данас тамо и посебно су на њих били огорчени генерација и
старији вероватно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви знате, ја ћу Вам у том смислу и предочити исказ
сведока Мирка Медунића који је управо тврдио да сте Ви били са Ђаковићем, да
сте га држали за ноге, да га је он тукао палицом по табанима. Шта Ви кажете на
ове тврдње?
СВЕДОК НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Ја могу да кажем да ја нисам био тамо, за
Ђаковића не могу да тврдим да ли је био, да ли није био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ништа? Добро. Питања? Изволите. Ви сте
предложили? Немате? Нема нико питања? Добро. Да ли имате Ви можда још
нешто да изјавите, да кажете?
СВЕДОК НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Ја немам ништа да изјавим што се тиче овог
случаја, него имам што се тиче мог, ако могу само да замолим нешто у вези овог
Интерпола не знам да ли могу ја, у ствари да ли могу уопште сад да Вас питам то
у Интерполовој потерници да ли могу ја то некако да решим, да ли треба преко
суда овде да решим или како могу то да решим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то другом приликом, то ћемо видети. Добро,
хвала Вам, можете ићи. Ви имате неко питање? Немате Ђаковићу?
ОПТ. ПЕРИЦА ЂАКОВИЋ: Немам. Ја знам да нисам био тамо и то је то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Оптужени Ђаковић наводи да нема питања.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ићи. Седите. Да ли има још неких предлога?
АДВ. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Извињавам се што ћу сада да кажем, користим право
пошто сте и прошли пут питали за предлоге, али кажем право је у сваком
тренутку окривљеног да он мени стави предлог шта ја могу у суду предложити.
Дакле, мој предлог је да се поново саслуша или путем видео линка или
непосредно Медунић Мирко, поново на околности да се прецизније изјасни ко је
од двојице Вујновића и Перице Ђаковића њега ударао по табанима, имајући у
виду, кажем, и разлоге које сте Ви навели у пресуди и цитирање одређених
исказа, јер се дакле он нигде није прецизно изјаснио да је Вујновић Никола њега
држао за ноге, а овај га ударао, да му је седео на тело, а овај га ударао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, имамо један исказ где је он и рекао.
АДВ. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Нема, добро, хајде видећемо, погледаћете. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Додбро.

Бранилац оптуженог Ђаковић Перице предлаже да се у наставку
доказног поступка испита сведок-оштећени Мирко Медунић, а на околности
како би се прецизније изјаснио кога је држао за ноге а кога је тукао по
табанима, обзиром да постоји један исказ сведока-оштећеног где он није
могао тачно да определи њихове радње.

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, заменик тужиоца?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја се противим предлогу, ми смо прочитали прошли пут
тај исказ и мислим да је све разјашњено, да нема потребе сад поново да се праве
трошкови путем видео линка да се саслушава сведок, а иначе остајем при оном
предлогу о коме нисте одлучили прошли пут. Ја немам других нових предлога.

Заменик тужиоца за ратне злочине противи се предлогу браниоца,
сматра да је одлучено на прошлом главном претресу и да је прочитан исказ
сведока-оштећеног.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, направићемо паузу једно 5 минута.
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ОДБИЈА СЕ предлог браниоца адв. Калањ Ђорђа да се у својству
сведока поново испита сведок-оштећени Медунић Мирко као сувишан,
обзриом да је на те околности детаљно испитан, рекао је чак у једном
тренутку ни да не може да се сети свега, прошло је време доста и тако.

Овог пута ћемо завршити, завршну реч ћемо заказати за 01.07. и тада ће
највероватније и да се одлучи о овом предмету.
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РЕШЕЊЕ

Главни претрес СЕ ОДЛАЖЕ, а следећи заказује за:

01.07.2011. године, са почетком у 09:30 часова, судница број 4.
Довршено.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
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ЗАПИСНИЧАР
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