KOLAK TONI
DATUM I MJESTO ROĐENJA:
NACIONALNOST:
ZANIMANJE:

5.11.1960., Tomislavgrad, BiH
kirurg specijalista, docent na
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ISKAZ/IZJAVA SE ODNOSI NA: osnivanje sanitetskog stožera u BiH;
probleme s kojima su se susretali liječnici u radu.

SVOJSTVO U KOJEM JE SVJEDOK BIO PRISUTAN: liječnik, član
sanitetskog stožera

VEZA GENERALA PRALJKA S DOGAĐAJIMA NA KOJE SE
ISKAZ/IZJAVA ODNOSI:
Susreti s Praljkom za vrijeme sukoba u Uskoplju; susret u Ljubuškom na
sastanku u kino-dvorani

SAŽETAK
Ožujak 1992., kao dragovoljac – rođen u Tomislavgradu – odlazi u BiH i sudjeluje u
organizaciji sanitetskog stožera i ratnog zdravstva.
Rad na prikupljanju informacija i podataka o ranjavanjima, stradanjima, žrtvama rata.
Što se željelo postići osnivanjem sanitetskog stožera. Organizacija stožera i ratnih bolnica
zajedno s TO.
Suradnja među liječnicima je trajala uvijek, bez obzira na sukobe.
Svjedok je nosio na kapi i oznaku ljiljana, i hrvatski grb – zbog toga se svađao s Matom
Bobanom.
Izvlačenje ranjenika iz Jajca.
Nije se pravila razlika među ljudima koji su trebali liječničku pomoć. (O prijemu i
zbrinjavanju 40ak srpskih zarobljenika koji su nakon sukoba na Kupresu dovedeni u
bolnicu u Tomislavgrad)
Prijetnje određenih, lokalnih skupina liječnicima zbog njihovog pružanja pomoći svima
kojima pomoć treba – liječnici su zbog toga znali pacijenta voditi pod drugim imenom,
obavještavali su Lučića u SIS i zajednički su radili sve da zaštite čovjeka.
Ratna bolnica Rama: zbog sukoba između dva sela provaljeno je u bolnicu (naša vojska
napala bolnicu i gađala je zoljama)
O paklenim uvjetima rada, teškoćama i stalnim prijetnjama s kojima su se liječnici
suočavali; o kojekakvim naoružanim skupinama koje žele određivati koga liječiti a koga
ne, kakvu terapiju kome dati i sl.
Susret i razgovor s Praljkom za vrijeme prvog sukoba u Uskoplju: Praljak može vojno
napredovati, ali ne želi zbog ljudskih žrtava koje bi time napravio drugoj strani.
Prisutan na sastanku u Ljubuškom, u kino-dvorani, kad je Praljak pokušavao uvesti red i
disciplinu. («To nije bilo zapovijedanje, Praljak im nije mogao zapovijedati, to je bilo
uvjeravanje»)
Ista stvar i na Bokševici

