Zločin na Veleprometu III
Izvještaji s praćenja

12. veljače 2009. godine – objava predmeta, čitanja optužnice, dokazni postupak
Predsjednik Vijeća objavio je predmet glavne rasprave i sastav Vijeća. Ukazao je da se opt.
Stanimiru Avramoviću sudi u odsutnosti, sukladno pravomoćnom rješenje o suđenju u odsutnosti.
Županijski državni odvjetnik iz Vukovara pročitao je optužnicu br. DO-K-12/99 od 9. siječnja
2003. godine.
U dokaznom postupku iskaz je dao svjedok Stevan Curnić, koji se sada nalazi na izdržavanju
kazne zatvora.
Svjedočenje Stevana Curnića
Svjedok je rekao da je u kritično vrijeme bio stražar na Veleprometu. Optuženika je vidio par
dana nakon pada Vukovara, samo jednom, na Veleprometu. Vidio ga je kad je izlazio iz
kancelarije Nenada Žigića, koji je izdavao propusnice. „Sigurno je da „Micko“ nije bio kasnije sa
mnom niti u vodu, niti u bataljonu. Sto posto sam siguran da nisam niti jednog trenutka vidio da
bi „Micko“ bilo koga tukao ili na bilo koji način maltretirao. Želim ukazati da sam ja bio
očevidac za neke zločine počinjene na „Veleprometu“ i ja sam za neke i govorio, a sigurno je da
„Micko“ nikoga nije tukao, zlostavljao ili maltretirao. Činjenica je da tih prvih dana, dva, tri,
nakon pada Vukovara je bilo puno ljudi dovedeno na „Velepromet“, bilo je vojske JNA, bila je
vojna policija, ali nisam vidio niti čuo da bi „Micko“ bilo koga tukao, maltretirao, pa čak ni
vrijeđao.“
Županijski državni odvjetnik iz Vukovara predložio je da se kao svjedoci saslušaju Franjo
Kožul, Damir Lili, Vladimir Fras, Miroslav Fras, Josip Radović, Ivica Salamon i Ivo Bogdanović,
jer su u prijašnjem dijelu postupka imali saznanja i govorili o opt. Stanimiru Avramoviću.
Branitelj se protivio saslušanju predloženih svjedoka, jer su oni tijekom ranijeg postupka
saslušani i nisu teretili njegova branjenika.
Vijeće je donijelo Rješenje kojim se glavna rasprava odgađa, a slijedeća će biti zakazana
pismenim putem.
Naknadno će se odlučiti koji svjedoci će biti pozvani i saslušani.

