
ZLOČIN U PETROVCIMA, OPT. MILENKO ĐURĐEVIĆ  

Izvještaj s praćenja suđenja  

Suđenje prati i izvještava: Veselinka Kastratović, Centar za mir Osijek 

Ročište 13.09.2021. – nastavak dokazni postupak  

Svjedokinja Nevenka Nađorđ 
 
Svjedokinja je specijalistica anesteziologije, sada u mirovini. Živi u Švicarskoj. Kao 
doktorica anesteziologinja, u kritično vrijeme počinjenja predmetnog kaznenog djela 
radila je u bolnici u Vukovaru. Na posao je odlazila do kraja rujna 1991. godine, do 
kada se moglo putovati iz Vukovara u Petrovce. Njezina kuća je bila u Vukovaru, ali je 
srušena pa je bila prinuđena živjeti kod roditelja u Petrovcima. Policijski sat u 
Petrovcima tada je bio na snazi od 16,00 sati uvečer do 9,00 sati ujutro. Tijekom rata 
nije bila angažirana kao liječnica.  

 
Sjeća se da je jednom po nju došao časnik JNA i rekao joj da treba pregledati jednog 
čovjeka u Petrovcima. Svjedokinja sa sobom nije imala medicinsku opremu, na što joj 
je časnik odgovorio da taj čovjek ima lijekove, da ga samo treba pregledati.   
 
Do kuće Željka Varge došli su autom. U autu su bili svjedokinja, časnik i vozač. 
Poznavala je roditelje Željka Varge i tako znala gdje su došli. Željka Vargu nije 
poznavala jer je bio u dobi od 18 do 20 godina, a ona je u kritično vrijeme imala 36 
godina. Iz sela je s 15 godina otišla na školovanje pa mlađe osobe zato nije poznavala. 
Dok ga je palpacijom pregledavala, na trupu je uočila brojne krvne podljeve/hematome 
bolne na dodir. Varga joj se potužio da mokri krv. Potom je iz torbe, koju je sa sobom 
donio časnik, uzela lijekove i dala ih njegovoj majci. Uputila ju je kako da sinu daje 
lijekove te kakvu hranu da mu priprema kako bi se oporavio. Godinama nije znala je li 
preživio. Vidjela ga je prvi put nakon deset i više godina u selu.  
  
Na iskaz svjedokinje nije bilo primjedbi.  
  
Predsjednik Vijeća izvijestio je da će putem video - konferencijske veze biti ispitan 
svjedok koji prebiva u Srbiji.  
  
Novo ročište u ovom kaznenom predmetu zakazano je za 11. listopada 2021. godine u 
10,00 sati. 
 
Zapažanja promatračice:  
 
Današnja rasprava započela je s 20 minuta zakašnjenja jer je svjedokinja u pratnji policije  
dovezena s jadranske obale.   
 



Svjedokinja je kćer žrtve zlostavljanja (Irinej Nađorđ) pa u ovom kaznenom postupku ima 
status žrtve.  
 
Najveći broj pitanja svjedokinji je postavio predsjednik vijeća pa se na momente rasprava  
pretvarala u istražni postupak kojem je, prema odredbama Zakona o kaznenom postupku, 
cilj prikupljanje dokaza i podataka relevantnih za predmetni postupak.      
 
 
 
 


