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 УТВРЂУЈЕ СЕ да су на данашњи главни претрес приступили: 
 
 -заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, 
 -окривљени Зоран Вукшић, Слободан Стригић и Велимир 
Бертић, 
 -браниоци адв. Ивана Томовић, адв. Павле Литричин, адв. 
Бјелетић Радмила и адв. Перковић Мирослав. 
 
 Нису приступили окривљени Хрњак Бранко, за кога је 
бранилац пре почетка главног претреса изјавио да је имао смртни 
случај, да му је умрла мајка и да је због тог разлога одсутан. 
 
Адв РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Он је судија био приступио, значи овде у 
суд, заведен је али уз консултацију са Вама ја сам му рекла. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, рекли смо да иде зато што му је током ноћи 
умрла мајка. Данас треба да се саслушају сведоци Матилда Вранић, 
Горан Антић и Жељко Јонек путем видео конференцијске везе са 
Жупанијским судом у Осијеку. У Осијеку је у Жупанијском суду судија 
Марио Ковач. Добар дан господине Марио, да ли се чујемо? 
Судија Жупанијског суда у Осијеку МАРИО КОВАЧ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми Вас не чујемо тренутно. 
Судија Жупанијског суда у Осијеку МАРИО КОВАЧ: Ја Вас чујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мораћемо слушалице, само тренутак. Изволите. 
Судија Жупанијског суда у Осијеку МАРИО КОВАЧ: Да ли се сад 
чујемо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, чујемо се, али странке не чују. Само 
слушалице да ставе. 
Судија Жупанијског суда у Осијеку МАРИО КОВАЧ: Може? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може, ко је приступио од сведока? 
Судија Жупанијског суда у Осијеку МАРИО КОВАЧ: Ево овако, од 
свједока су приступили Жељан Јонек и Горан Антић. Матилда Вранић 
није приступила, изостанак није оправдала, идентитет свједока Жељана 
Јонека провјерен увидом у особну исказицу број 103878382, издану од 
ПУ Осијечко-барањске, адреса свједока је Чепин, Динарска 10. 
Идентитет свједока Горана Антића провјерен увидом у особну 
исказницу број 102674656, издану од ПП Бели Манастир, адреса 
свједока је Бели Манастир, Бартока Беле  број 23. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Значи саслушаћемо сведока Жељка 
Јонека, али пре тога ћемо донети решење о раздвајању поступка за 
окривљеног Хрњака. 
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 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 РАЗДВАЈА СЕ поступак према Хрњак Бранку. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ви чујете? Седите овде, ако има негде још 
да узмете слушалице. 
 
 Који се ће се посебно завршити. 
 
 Наредба писарници да се оформе нови списи предмета за 
Хрњак Бранка. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нека приступи сведок Жељко Јонек. 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се данашњи главни претрес одржи. 
 
 Претрес је јаван. 
 
 Претрес се наставља испитивањем сведока Жељка Јонека. 
 
 

СВЕДОК ЖЕЉАН ЈОНЕК 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли сад у реду? Нема још слике. Код нас има 
тренутно слике. Господине Јонек, само моменат да овде режија 
успостави слику. Господине Јонек, само моменат, сачекајте, само 
тренутак. Нема проблема да узмемо личне податке пре него што. 
Господине Јонек, Ви сте овде позвани у својству сведока, прво ћемо 
узети Ваше личне податке. Личне податке сте већ дали пред 
Жупанијским судом у Осијеку, па ћемо само проверити да ли се ради о 
истим подацима. Жељко Јонек од оца Јозе, је ли тако? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Жељан. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Жељан, отац Јозе, је ли тако? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По занимању сте? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Возач. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Боравите у Чепину, Динарска број 10, је ли тако? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођени сте у Осијеку, које године? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: 1970. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде се води поступак против Зорана Вукшића, 
Слободана Стригића, Бранка Хрњака и Велимира Бертића, да ли 
познајете ове окривљене, да ли сте у неком сродству са њима или у 
завади? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Да ли сам у сродству, питате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Нисам у сродству. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у завади? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: У завади? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Не знам како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У свађи да ли сте? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У свађи да ли сте можда са њима, нисте? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви сте овде позвани у својству сведока, 
дужни сте да говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело за 
које је прописана казна затвора. Исто тако не морате да одговарате на 
питања која би Вас, односно неког Вашег ближег сродника може 
довести до тешке срамоте и кривичног гоњења, то Вам је јасно? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да видимо. Ја ћу Вам рећи текст заклетве, 
Ви поновите за мном. Заклињем се. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу пред судом говорити само истину. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Да ћу пред судом говорити само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: И да ништа од онога што ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви сте овде 16. априла 2010. године 
испитани пред Жупанијским судом у Осијеку у својству сведока. Да ли 
остајете при ономе што сте тада рекли? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Остајем при томе, осим једне касније које сам 
сам се сјетио. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сад нам укратко испричајте шта се то 
десило од 28.08.1991. године. Били сте возач Хитне помоћи па 
испричајте поново то да би чули овде и странке због јавности поступка. 
Изволите. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Ја сам био као возач радио у Дому здравља 
Бели Манастир и отишао сам по колегу Јумића Стјепана у Грабовац и 
кад сам се враћао био сам заустављен на барикади у Белом Манастиру 
код, где су базени  и касније сам, ја не знам како се господин зове, звали 
су га Јапа, радио је тамо доле иза Белог Манастира кад се иде према 
шећерани тамо десно и знам где је живио отприлике. Не знам му име, 
они су ми онда као да сам, морао сам значи с њима ићи у полицијску 
постају. Кад сам тамо дошао сећам се да је био Зоран неки и питао је 
шта сам радио, он је рекао «Само ти њега затвори, шта тебе брига», у 
том смислу, и затворили су ме у подрум у полицијској постаји и тамо 
сам био у ћелији са Земљаком,  онда је био Павез Антал, Наранџа Томо и 
још један дечко, не могу сад се сјетити точно из Брање Врха је био у 
том, доле у полицији у притвору, затвору, не знам шта је. И тамо сам 
значи провео 7 дана и после тога сам пребачен био у Борово село са 
неколицином од нас који су били прочитани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се дешавало док сте били у притвору, у том 
затвору? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Па рецимо, што се сјећам био сам вођен на 
испитивање горе, не знам особа која ме је испитивала, мислим да је 
радила тамо. Био сам испитиван ко сам, шта сам, где, вамо, тамо и скроз 
је било где ми је оружје. То ја нисам уопште ни имао, «ако кажеш ди си 
оружје ставио, закопо, пушћамо те». Ја нисам имао и нисам могао то, 
тамо сам онда добијао батина на том испитивању, ударци у главу, главу 
о зид и тако. Онда сам опет ајде доле полако, и онда сам био поново 
пребачен доле у затвор, а тај Зоран или како су га звали Поштар ја 
мислим, пошто ја особу не познам од прије никада, је ли, он је знао 
долазити доле и тући нас, морали смо чак пјевати и неке пјесме. Ко није 
пјево добијао је батина тако да ја не знам тачно које ноћи је исто дошао 
и отворио ћелију и истуко нас све редом, где је Земљак Паво добио 
расекотине на глави, после кад је отишао видели смо да како је сједио 
уза зид леђима све је било крваво иза њега. И онда не знам ко је дошао 
па су га одвели као на шивање. И после тога био сам опет испитиван, 
мислим да је био из Јагодњака господин, не могу се сјетити како се зове, 
исто рекао је да се ништа не секирам, да се не бојим, само нек дам им ко 
је шта, ово, оно, у Дому здравља је ли знам шта. Ја сам рекао да не знам, 
да сам се тек запослио, он је рекао «добро, у реду, не бој се секирати, 
биће све у реду», да би кажем онда после тога ишао са аутобусом кроз 
значи су нас водили на Батину и онда кроз Србију, па смо ушли овамо 
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опет у, дио сад точно не знам овога, вјероватно ту на Богојево или где, 
сад се точно не могу сјетити, до Борова села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ли да нам опишете како је изгледао 
Поштар тај који Вас је тукао, да ли се сећате његовог изгледа, како је 
био обучен? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Ви сте касније размењени, је ли тако? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Јесам, у Адашевцима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте то хтели да додате што нисте рекли у 
прошлом исказу? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Па то кад су ме зауставили на том пункту тај 
што је био са мном колега возач, нисам се мого сјетити куд сам њега 
возио али сам се касније сјетио мислим да сам навратио, као код нас у 
Дом здравља, али не, него сам се касније, да је он исто био са мном доле 
али само на кратко јер наводно да његова жена њега касније одмах 
извукла ван. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јумић, овај што је био? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Тако да је он отишао, Јумић, да, Стјепан, е то 
је мислим оно што нисам могао никако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ако немате ништа, ево сад ћемо пустити, 
дати тужиоцу да Вас испита, онда ће и странке у поступку. Изволите 
тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Добар дан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте испитани 16.04.2010. године по 
замолници и тада сте рекли да док сте били затворени у ћелији да је 
долазио извесни Жућо и да му име и презиме не знате, а да су за њега 
говорили да је поштар. Мало пре Вас је судија питао да опишете како су 
изгледали ови људи који су Вас малтретирали па да ли сам ја то добро 
разумео да, откуд Вам тај надимак Жућо? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Откуд ми надимак? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли опис његовог изгледа? Жућо? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Па тако су га звали Поштар, Жућо, Жути. Ја 
кажем ја га особно не познам, значи ја нисам иначе из Барање баш био, 
био сам и врло млад, тамо сам доселио тако да особу уопће не познам 
прије да би знао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли тај надимак асоцира на неки његов изглед, 
боју косе? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Вјерујте ми да ја сада, да је то можда било 
онда можда би се мого сјетити али овако стварно не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Кад сте били затворени, кажете седам 
дана, да ли сте добили неку одлуку, неко решење, неко писмено у вези 
са тим? 
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Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мало пре сте почели да нам описујете шта је 
овај Поштар Вама радио и другима, шта је још радио, мислим да ли је 
некоме другоме нешто радио у тој? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Па значи ја сам био тамо у оним малим 
ћелијама, доле су долазили, знам, сада ја нисам значи видио кад си у 
малој, била је тамо направита још неке ћелије које су биле у том 
ходнику, овако како бих реко, привремене или значи не оно које су биле 
иначе као у полицији и то су били само двије оно као оригинал. Знам да 
је тамо исто долазио али не могу рећи ко, значи, исто је било 
испитивања и били су исто и неки тучени, чак су неки вођени горе. Знам 
да је од Земљака Паве син Владимир исто био притворен, где је исто 
отишао горе, био је претучен, његов тата је био јако,  како би то назвао 
под, мислим доста је плакао и како бих рекао, чупо си косу док је био 
горе тучен али кад се вратио Владимир доле поред њега у ћелију смирио 
га је, као да није страшно, да је добро, да као све у реду, свог тату је 
смиривао, је ли. Чуо сам још једне батине али значи не знам, то се 
дешавало горе, углавном било је вриске, тако, али особе не знам које су 
то радиле. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ајмо онда да се вратимо ко је Вас малтретирао? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Па мене је то кад смо добили батина то је ушао 
тај вјероватно Поштар, је ли, он је дошао доле и вико је и то галамио и 
онда је отварао, значи, ја сам лежао, значи леђима окренут према зиду од 
улазних врата био сам задњи. Земљак је био први и он је ушао унутра, 
значи ударао је са не знам чиме и добио сам ја исто батина како сам 
лежао бочно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Прекинула се веза, судија.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само Вас молим пошто се веза прекинула, нама 
се веза прекинула у тренутку кад сте Ви објашњавали да је овај кога су 
звали, рекли да је био поштар, да је ушао и да је тукао редом, да сте Ви 
били на крају, а имао је нешто, чиме Вас је то тукао и Вас и Ваше 
другаре? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Не знам, не могу рећи с којим предметом, неки 
је био предмет у руци, сад шта је било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Од ког материјала је предмет? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Немам, стварно не знам. Само знам да је после 
тога батина да је била разбијена глава Земљаку на два мјеста, да је после 
одведен на ушивање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Опишите нам мало подробније ако можете, 
знам да Вам је тешко али то је важно. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Па самих батина што се тиче кажем ушао је 
унутра и све нас је редом почео тући, није то било никакво испитивање 
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него је он почео тући и тукао је вјероватно прво на реду је вјероватно 
Земљака, то се чули ударци, па другог, па трећег, па четвртог, па тако и 
сам ја био пошто сам био  и ја тамо, исто добио ударце. Кажем лежо сам 
бочно, значи ударце преко руке, преко леђа, онако бочно, у главу тада 
нисам добио од њега. Кад је он отишао ван онда смо кад смо се ми, да 
кажем то је било доста уска просторија, онако сјели и то, видили смо да 
Земљак крвари из главе, јер зид је иза њега био сав крвав. Он је рекао 
«добро је, добро је» и онда смо, колико се ја сад сјећам то смирило, 
дошао је Зоран, он је радио ваљда, не знам, у полицији, милицији онда, 
мислим да је био и у полицији кад су снаге дошле и онда касније остао 
као да је у милицији. Он је дошао и видио је да је Земљак Паво тако 
крвав и рекао да га мора одвести у Дом здравља да зашију. Они су га 
одвели, добио је, значи оно вјероватно ушивање и ону мрежицу на главу, 
колико се сјећам и једино тај Зоран је долазио доле и смириво, како бих 
рекао, доносио је љекове Земљаку. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Ви познајете некога од окривљених? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Особно не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није ми баш јасно шта значи «особно не», је ли 
то значи да на неки други начин их познајете или? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Па не, значи да то рецимо нисам те људе 
познавао уопће, како бих сад објаснио, него само тамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само од тада? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Да, да, и не верујем да би, ако човека видите да 
не кажем, под тим околностима ја се сада стварно не могу сјетити како 
изгледа, ништа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Док Вас је овај кога називате Поштаром ударао 
у ком положају сте Ви били? Јесте ли лежали, седели, морали да стојите? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Не, не, ми смо лежали, ја сам био бочно 
окренут главом према зиду, задњи сам био у тој. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Лежали сте на поду? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: На поду, да, згрчен, пошто је ћелија јако уска 
па је нас било пет, па смо тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То кад кажете Поштар, то је овај што га у 
ранијој Вашој изјави називате Жућо? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како сте изашли из тог затвора, јесте ли 
размењени, пуштени, шта се ту десило? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Па један, дошли су доле и рекли су кога 
прочитају да иде ван, да ће ићи, нису рекли ни где, ни шта, ни како. 
Углавном су нас читали поименце и само смо излазили ван, то је оно 
што се сјећам. Знам да су нас ставили у један аутобус и кренули смо, 
знам да сам прошао кроз Барању и да сам ушао значи онда код Батине, 
пошто познам дио код Батине, видио сам кроз прозор и ушли смо у 
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Србији, да би затим дошли из Србије, значи нисам знао где нас воде, чак 
смо и стајали тамо у Србији, барем што се сјећам, на једној локацији и 
на том мосту исто за прелазак смо чекали неки договор, шта је било, не 
знам, да би дошли онда, касније сазашли у Борово село, били у Борову 
селу. Касније из Боровог села смо разменом која је била 13.09. 
размењени у Адашевцима и тако сам био ослобођен. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И колико је укупно трајало Ваше 
заточеништво? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Ја мислим 17 дана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 17 дана. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: 17 дана, значи ако смо 28., ја мислим да је било 
тако, колико је мени онако, 17 дана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И за крај да Вас питам да ли знате нешто о 
судбини осталих затвореника? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Па био сам значи Земљак Паво, Владимир и 
још двојица гардиста од Биља, ко још, је ли још неко остао, кад смо ми 
ишли на размјену они су остали тамо у тој згради где су били, ми смо 
ишлина размјену, касније сам био на сахрани Земљаку Пави који је 
нађен, сад точно локацију значи не знам, да је он као, не могу се сјетити 
где је нађен. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Помињали сте да су вас терали четничке песме 
да певате, ко вас је то терао? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: То је био тај господин Поштар. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли све вас? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Да, морали смо сви да се дигнемо и да пјевамо, 
ко не би пјево као добиће батине, не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, хвала Вам. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоци изволите, да ли има питања? 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Бранилац Зорана Вукшића. Господине Јонке, 
изјаву коју имамо коју сте прву дали да кажем овде у нашим списима, на 
страни 2 каже да сте «након окупације Барање остали живети у свом 
селу Каранац, с тим да сте радили као возач Хитне помоћи», а данас сте 
изјавили да сте из Чепина, да ли можете то да нам објасните, јесте ли Ви 
живели у Каранцу или у селу Чепин? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Не, село Чепин је моја сад тренутна адреса, то 
је послератна, а Каранац, Циглана, то је била адреса на којој сам тада 
био. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Пре окупације Барање живели сте у Каранцу? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Не у селу Каранцу, него се то звало Каранац – 
Циглана, значи живео сам на Циглани која, мјесто нема таблу али тако 
се звала Циглана, значи тамо је била бетоњара и то. 
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Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Добро. Реците ми тог дана када сте 
приведени, рекли сте да нисте добили никакво решење о задржавању, да 
ли Вам је неко рекао зашто сте приведени, разлог Вашег привођења? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Колико се ја сјећам не, него само било тај што 
ме, као да ми је он рекао. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Ја се извињавам, ја Вас јако лоше чујем, нисам 
чула. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Рекао сам да тај господин што ме је као 
привео, као већ, је ли, је рекао само да ме притворе доле, био сам касније 
на испитивању и у бити је било само где сам закопао оружје, то је било, 
по мени, ако кажем где је да ће ме пустити кући. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: А који је разлог Вашег привођења, да ли је 
код Вас? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: То не знам, то не знам. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Да ли сте неког питали зашто сте приведени? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Не, нисам никог. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Да ли је неко оружје можда пронађено код 
Вас? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Не. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: И реците ми када сте приведени, колико је 
било тих просторија за задржавање, да ли се сећате? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Па рекао сам, ту где сам ја био ту су биле као 
оригинал двије, ја сам био  значи одмах  у овој првој, била је једна љево 
још. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: А Ви сте били у којој? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: У овој десно чим се уђе. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: У којој ја се извињавам? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: У десној, ту ди је био Земљак Паво и значи нас 
је пет било тада у тој просторији. Било је у том ходнику. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Значи Ви сте у десној просторији? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Да, да и била је једна још као љево у том. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Добро, да Вас питам да ли познајете Мишу 
Балатинца? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Овако по имену и презимену не могу се сјетит. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Да ли је он био у тој просторији доле? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Мислите са мном? 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Да. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Не, рекао сам колико се ја сјећам значи Земљак 
Паво, Наранџа Томо, Павез Антал и ја, и још један дечко који је био из 
Брањин Врха, он је био млађи дечко, сад његово име и презиме стварно 
сад не могу се сјетити. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Добро, ја ћу Вам предочити изјаву коју је 
сведок овде изјавио на главном претресу. Он је изјавио да је у исто 
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време, значи када сте и Ви били ухапшени да се и он налазио у 
просторијама СУП-а Бели Манастир и да је био смештен у просторији 
која се налази са десне стране.  
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Знам да је из Брање Врха и да му је брат 
мислим, колико се сјећам предавао валда у «Ремонту» тамо нешто. Та 
особа којој не знам име, не могу се сјетити. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Добро. Он такође у својој изјави није поменуо 
Владимира и Паву Земљака да их је видео у тим просторијама, ово је 
просто примедба на исказ сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Значи само да Вам кажем, значи кад се улази 
доле у подрум, значи лево су колико се сјећам биле те просторије као 
оригинал, кад би ушли, значи била је ћелија десно као равно колико се 
ја, и једна лијево је била ћелија, а у том ходнику знам да је било и десно 
људи неких који су, ту биле су валда веће просторије то су валда као, не 
знам. Ово је било значи веројатно само за једну особу. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Добро, реците ми Ви сте сада изјавили у 
изјави од 16.априла 2010., «долазио извесни Жућа», сад цитирам Вашу 
изјаву «име и презиме му не знам, за њега су говорили да је поштар». Да 
ли се можете сетити ко је то говорио за њега да је поштар, ко је Вама то 
говорио? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Ја сада не. Тамо сам сазнао точно ко је то 
рекао да је он Жућа или поштар. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: А како знате да Вас је поштар тукао ако не 
знате ко је? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате да кажете име и презиме, само питање 
да ли се сећате како сте сазнали да се он зове поштар односно Жути, ко 
је то причао? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Стварно не могу да се сјетим ко, да кажем име 
и презиме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не мора име. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Или да кажем да сам чуо тамо и тамо да је то 
он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је рекао, да ли је причао неко доле у 
ћелијама? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Па вјероватно је, значи неко ко га позна, 
вјеројатно. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Па како Ви сада овде кажете да Вас је Жути 
тукао, на основу чега Ви кажете тако нешто? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Па вјероватно зато што кад је он био, кад је то 
рецимо радио, да је неко, вјероватно сам чуо да је то тај поштар, јел, и 
онда је он долазио више пута доле кад нас је тукао он је био дошо на 
врата. 
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Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Сад сте рекли вероватно, па јесте или 
вероватно је? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Па гледајте ако неку особу не познате, ја не 
могу говорит да је то особа та кад значи не познам особу која је значи, 
да сад кажем да је сто посто, јел, да је то она. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Да али Ви овде именујете ко Вас је тукао, е 
сад опет дајете контрадикторност у вашем исказу. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Ако би тако питали да ли ја сад сам сто посто 
сигуран да је то ме тукао Жућо, пошто сам био окренут значи зиду, ја не 
могу то потврдити. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Добро. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Само понављам да је то био он и да је то он 
направио, значи ја не могу рећ да је то он, да сам га ја значи особно, ја 
сам био окренут леђима, да нас је тукао је, значи а да је он, да су рекли 
значи да је то био он, то је тако речено јел, ја особно кажем особу не 
познам, не могу рећи да је то она. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Ви сте данас изјавили да нисте добили 
решење о задржавању, да не знате чиме Вас је тукао, на питање тужиоца 
којим предметом, не знате како је изгледао Зоран, да кажемо Жути кога 
овде више пута помињете, на основу чега Ви заправо сада, ми можемо 
заправо да знамо да сте Ви били тамо задржавани, на основу чега? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Мислите на основу чега сам био у притвору? 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Па, дајете нам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, суд ће ценити да ли. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Ја не знам на основу чега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А не можемо сада да утврђујемо, он човек је 
изјавио да је био. Суд ће ценити. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Да, ја знам да сам био а сад због чега ја 
стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је био или није то ће суд ценити из свих 
изведених доказа. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: И рекао сам. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Такође у изјави од 16.априла 2010., изјавили 
сте да нас је Жућа терао да певамо српске националне песме.  Сад Вас ја 
опет питам како, кад Ви не знате како је он изгледао, како знате да је то 
Жућа? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Ја стварно не знам како изгледа, значи та особа 
која је тада била, говорим та особа коју сам тада видио је, значи су ми 
рекли да је то Жућо. Ја ту особу не знам, не могу Вам говорити да је 
познам, или да кажем да сам сигуран да је то та особа.  
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Добро. И само још једно питање. Када је 
извршена размена, да ли сте након извршене размене обавили разговор 
са истражитељима МУП-а? Да ли је било неких разговора? 
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Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Стварно не могу се сјетит да ли је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може да се сети. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: После размене, значи ја се после размене не 
могу сјетити да ли је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате да ли сте давали неки исказ? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Не могу се стварно сјетит. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Не може да се сети. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Добро, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоци, да ли има још неко питање. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците ми господине Јонек, да ли сте 
Ви средњу школу завршили у Белом Манастиру? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Јесам. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли се сећате како се звала та школа? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Како се звала школа у којој сам? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Ишо сам у прометну школу. Мислите како је 
име школе било? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Не, не сећам се. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Реците ми, је ли то била једина средња школа у 
Белом Манастиру? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Да ли је то била једина средња школа у Белом 
Манастиру? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да, да. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Колико ја знам тад када сам ја ишо то је била, 
та школа је била. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро, хвала. Ви сте у свом исказу код 
судца Марија Ковача прошле године, на питања овде суда рекли кога све 
познајете од осумњичених, тада оптужених, рекли сте Стригића не 
познате, Бранка Хрњака не познате, Велимира Бертића познајем зову га 
Векац, ја њега нисам видео у овим збивањима у којима сам се ја налазио. 
Само једно питање, да ли остајете код тог исказа, и да ли је то тачно? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Можете ли ми само поновити шта, нисам баш 
добро разумио тај. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Изјавили сте да господина Стригића не 
познајете, да господина Хрњака не познајете, а да господина Велимира 
Бертића «познајем га, зову га Векац, ја њега нисам виђао у овим 
збивањима у којима сам се ја налазио». Да ли је то тачно што сте 
изјавили? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Значи ово што сте рекли да Векца познајем, 
њега познајем, и нисам га видео тамо а ово поименце, значи те особе 
које сте ми, ја не могу да се сјетим да их знам уопће по именима. 
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АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро, само толико, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браници да ли има још неко питање? Нема. Само 
да Вам поставим још нека питања. Овде сте поменули лице које се зове 
Зоран, само ме занима како је тај Зоран, ко је то, који Вас је примио, да 
ли знате његово презиме, то се не ради на Зорану Вукшићу, него на 
друго лице, је ли тако, није овај? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Да. Не, не, није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да разјаснимо то. Да ли знате како се он 
презивао? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Стварно се не могу сјетит, знам да је био 
Зоран, Зоки су га звали јел и да је по причи да је наводно био болестан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да Вам је он доносио лекове, да. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Он је био добар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је штитио, да није дозвољавао да уђе. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је он био дежуран. Добро. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Баш тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите окривљени, да ли има питања? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: То је оно што се сјећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема или има? Нема. Може. 
Опт.ЗОРАН ВУКШИЋ: Хтео бих само да питам. Овде сте у једној изјави 
дали да то је тај Зоран Вукшић Жућо, да ли сте до дали изјаву преко 
фотографије коју сте видели тада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где то цитирате, имао само овај исказ од 
16.травња. Шта предочавате, који исказ? 
Опт.ЗОРАН ВУКШИЋ: Каже за Зорана Вукшића знам, да, то је тај Жућо 
што је мене тукао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
Опт.ЗОРАН ВУКШИЋ: Страна 3, 2010.године кад је давао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не њега нисам. За Зорана Вукшића знам да је то 
тај Жућа што је мене и остале тукао у СУП-у Бели Манастир. Не каже да 
му је нешто предочавано. Јесте ли разумели питање? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Не, нисам разумео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте давали, када сте били испитивани 
испред Жупанијског суда у Осијеку, на трећој страни у првом пасусу 
кажете за Зорана Вукшића знам да је то тај Жућо, што је мене и остале 
тукао у СУП-у Бели Манастир. Па је питање, на основу чега сте 
закључили да је то тај Зоран Вукшић тај Жућо, како сте то сазнали? 
Опт.ЗОРАН ВУКШИЋ: Да ли сте тамо препознали преко фотографије?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Вам показивана нека фотографија? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Мени није фотографију нико показивао, 
ништа, него рекао сам Вам да сам то значи тамо чуо да је то Зоран 
Вукшић Жућо. Ја ту особу не познам. 
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Опт.ЗОРАН ВУКШИЋ: Значи само сте чули. Хвала Вам. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Молим? 
Опт.ЗОРАН ВУКШИЋ: Значи само сте чули. Добро, хвала Вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово што су Вам сад постављали питања да ли 
познајете ово лице, сад сте га мало пре видели? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Окривљени да ли има још неких питања? 
Нема. Ево тужилац, изволите. Тужилац још да допунска питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад Вас је тај Жућо терао да певате четничке 
песме, кажете тада сте стајали.  
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Да, колико се сјећам, да стајали смо сви 
усправно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли тада неко рекао да је то Жућо или да је то 
поштар? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Таквих детаља се не могу сјетит, вјероватно, 
значи ја кажем особу не познам, значи да бих реко да знам од прије па да 
сам је видио, значи да сам је познавао па да сам је видио тамо, да кажем 
е је, то је он био. Значи нисам по томе могао знати ко је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли је то та иста особа која Вас је тукла 
оном батином, како кажете? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Та особа која је тјерала да пјевамо је иста 
особа која је, значи ја нисам видио, само је он дошао доле и викао је, 
значи и почео тућ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли га по гласу. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Ради се о истој особи која је тјерала да пјевам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи то сте сигурни да се ради о истој особи 
која вас је терала да певате? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Да, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е хвала Вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. Али само кратко, ако 
наставимо овако ићи ћемо у круг. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Реците ми, овде се наводи да сте 28.августа 
приведени, колико сет остали у тој згради СУП-а? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је то већ, седам до десет дана. Да ли се 
сећате тачно време колико сте били? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Па не могу, али мислим да је тако негдје, око 
седам дана, значи ја сто посто не. Да сам био десет дана у Борову селу, 
то је значи оно. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Реците ми док сте били у тим притворским 
просторијама, да ли је сваког дана долазила та особа коју Ви овде сада 
називате Жућом? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Да ли је долазила сваког дана? У то се не могу 
сјетити.  Да ли је сваког дана та особа долазила доле у подрум. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може да се сети. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Добро хвала. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: То не могу. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само још једно питање пре него што Вас 
отпустимо као сведока. Да ли је долазила нека женска особа доле када се 
дешавало кад сте Ви били, да ли се сећате тога? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Не, није сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, добро. 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Кад сам ја био значи барем није пред мене, или 
нешто да би. Женска особа? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули неког од ових с којима сте били да 
је долазила раније женска особа доле, са тим Жућом? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: После размјене, значи на самој размјени сам 
чуо да је нека женска особа долазила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Доле у Белом Манастиру у притвор? 
Сведок ЖЕЉАН ЈОНЕК: Да, јел један дио је био размјене који је био 
рецимо у Борову Селу а један је дошао наводно аутобусом из Барање на 
ту размјену.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ето то је све што имамо да Вас питамо. 
 

То је свешто имам да изјавим. 
 
Хвала Вам господине Јонек што сте сведочили, нека уђе сада овај други 
сведок Горан Антић, ако може Горан Антић сада.  
 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА ГОРАНА АНТИЋА 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Антићу, да ли се чујемо, 
само приђите мало ближе микрофону да би могли да чујемо. 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Чујемо се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу прво узети Ваше личне податке. Ви сте већ 
у два наврата били испитивани и то  првог месеца 2001., и 29.03.2010., па 
ћемо ове личне податке порочитати да видимо да ли се слажу са. Горан 
Антић од оца, отац Јосип је ли тако? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По  занимању сте зидар, живите у Белом 
Манастиру Беле Бартока 23. Је ли то тачно? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођени сте у Осијеку, које године? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: 1966. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: '66., овде окривљене Зорана Вукшића, Слободана 
Стригића, Бранка Хрњака и Велимира Бертића познајете или не? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Не особно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не познајете. 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Не особно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не особно. Јесте ли у завади са њима? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте. Против ових особа се води поступак због 
кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва за догађаје 
који су се десили од августа 1991. до краја исте године и да су како стоји 
у наводима оптужнице вршили противзаконито затварање, повређивање 
телесног интегритета, примењивање мере застрашивања и мучења, 
нечовечног поступања као и убиство појединих цивилних лица. Ви сте 
овде у својству сведока, дужни сте да говорите истину, давање лажног 
исказа је кривично дело за које је прописана казна затвора, дужни сте да 
положите и заклетву. Ја ћу Вам рећи заклетву Ви понављајте за мном. 
Заклињем се. 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу пред судом говорити само истину. 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Да ћу пред судом говорити само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати. 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: И да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: И да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Као што сам мало пре и навео Ви сте у 
два наврата испитивани, први пут 29.01.2001., а други пут 
29.03.2010.године, да ли остајете при оним исказима које сте тада дали? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете укратко да због јавности поступка 
испричате шта се то Вама десило у августу месецу 1991., где сте били, 
где сте задржани, кога познајете, шта се десило тамо где сте били 
задржани, па ће онда касније да Вам постављају питања тужилац и 
остале странке у поступку. Изволите. 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Ништа, само бих се позвао на оно што сам 
давао као ранији исказ, да не морам опет да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи остајете при свему што сте рекли?  
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда ћемо преко питања да Вам 
постављамо, изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан.  
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Добар дан. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко, где и кад су Вас ухапсили и затворили? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Дошао је Жућо, заправо Зоран Вукшић и његов 
брат и не знам, пар људи су дошли по мене 13.09. ујутру и рекли су ми 
да морам доћ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало гласније молим Вас и ближе 
микрофону. 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Жућо и његов брат су дошли по мене и још пар 
људи непознатих и рекли су ми да морам доћ у милицију.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познајете тог Жућу од раније? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Не, нисам га никад пре познавао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате датума када је то било? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Не сјећам се више точно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Да ли сте приликом хапшења добили 
неко решење о затварању, притварању, написмено нешто? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ:  Не, ништа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли су Вам рекли зашто Вас затварају? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Рекли су ми да, зато што сам се дружио са 
покојним Земљаком. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да појаснимо, Владимиром или Павом? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Владимиром. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И где су Вас одвели? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Нису ме одвели, ја сам дошао сам тамо у 
милицију. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али кад сте дошли у милицију да ли су Вас 
негде затворили? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Па прво сам сједио у ходнику једно сат, два и 
више, онда су ме доље одвели у притвор.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је још некога било у тим просторијама у 
притвору? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Да, било је њих неколико заточених са 
одашиљача. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате имена можда тих људи? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Не сјећам се више. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте познавали те људе? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Не, нисам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вас је неко док сте били притворени 
малтретирао? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Па оних 18 дана је, скоро сваки дан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Можете ли то да нам опишете ко и на који 
начин? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: На који начин, па дрвеном палицом, па каблом,  
кукама,  кундаком, како год је ко стигао. 

ВР
З 0

75
5



Транскрипт аудио записа са главног претреса 
од 11.07.2011.године                                                                     Страна 19/25                     
________________________________________________________________________/ 

 
К.ПО2.45/2010 

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли то значи да је више људи у томе 
учествовало? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Да, више. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете да наведете некога од тих који је 
учествовао? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Један је поштар Жућо а други је његов брат 
Дуле, ових осталих не знам како се зову. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како знате да је Дуле брат тог Жуће и како 
уопште знате њихова имена? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Па зато што су ми други рекли тада. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако сам добро разумео, значи реко Вам је неко 
од тих притворених лица која су била с Вама у ћелији? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Да, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је осим физичког малтретирања било и 
неког психичког малтретирања? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Да, учестало. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете то да нам опишете? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Претили су нам да ће нас побити, гурали су 
нам пиштоље у уста и тако, сваки дан је то било ужасно неописиво. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли су Вас терали да певате неке песме? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Да наравно, четничке. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко вас је то терао? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Па Жућина дјевојка. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како знате да је то Жућина девојка? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Зато што су ми други рекли да је а и били су 
стално заједно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте Ви по њиховом понашању могли да 
закључите да су они блиски? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: То не знам, то не могу рећи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како је то изгледало, можете и једно и друго 
да нам опишете, то кад су Вас малтретирали физички, али мало 
опширније ако Вам то није тешко, а након тога и ово друго малтретиање 
психичко? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Па тамо сам описао већ у ранијем исказу, сад 
опет тешко се присетити више, давно је то било већ и не желим се 
присетити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је ту с Вама био и Пава Земљак? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Био је али у другој ћелији. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како то знате? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Зато што сам га видио кроз решетке. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте још некога видели кроз решетке? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Па видио сам много људи кроз решетке. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па да ли можете да наведете? 
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Сведок ГОРАН АНТИЋ: Па не знам поименце, нисам, пре рата нисам те 
људе познавао, знао сам их из виђења и тако а име и презиме тешко. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате нешто, да ли је и Паву Земљака 
неко малтретирао? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Па вјероватно је, нисам, посебно нисам видио, 
то не могу рећи ко га је тукао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли се чуло можда, ако се неко туче да ли се 
чули јауци, ударци? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Чули смо, да, тукли су их доље у другим 
просторијама. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете да одредите, да ли се чуло, да ли 
су се јауци и ударци чули из те ћелије у којој је био Пава? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Да, тако су остали причали да је добио не знам 
колико, двјесто или тристо удараца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате шта је било са тим затвореницима? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Па ми кад смо отишли у размјену, они су 
отишли негдје другде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад сте ви отишли на размену, да ли се тога 
сећате? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Не сјећам се точног датума. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имате ли неке последице од тог тучења, 
малтретирања, затварања? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Имам, касније се појавио ПТСП вјероватно сам 
и зато све позаборављао већ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имате медицинску документацију у вези с тим? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала Вам, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбрана изволите. 
Адв.ИВАНА ТОМОВИЋ: Господине Антићу, ми овде имамо више 
Ваших изјава и можда због протека времена, али постоји доста 
недоследности у Вашим изјавама које су већ дате, како пред 
Жупанијским судом, тако и данас на главном претресу. Ево последња 
изјава коју сте дали 29.04.2010., Ви у изјави кажете «сећам се једино да 
су ме ухитили у мојој кући у Белом Манстиру» а данас сте изјавили да 
сте сами дошли и да сте се јавили у СУП. 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Пуно је времена протекло, откуд се могу увијек 
сјећати. 
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: Реците ми овде помињете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да Вас исправим, трећи месец, 29.03. 
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: 29.03. извињавам се. Реците ми где се 
налазила та просторија где сте Ви били притворени? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: У бившој милицији, данашњој полицији. 
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: Где? 
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Сведок ГОРАН АНТИЋ: У Белом Манастиру.  
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: Где? Где се налазила та просторија? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Па испод полиције доље.  
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: Нисам разумела како испод полиције? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: У подруму, да. 
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: А просторија у којој сте Ви били притворени? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Да, доље у подруму.  
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: Је ли можете мало да нам објасните?  
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Како ближе.  
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: Где се налазила та просторија у подруму, са 
које стране? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Са леве и са десне.  
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: Али просторија где сте Ви били смештени? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Па био сам и у љевој и у десној, премјештали 
су нас. 
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: Да ли сте у тим просторијама видели Жељана 
Јонека? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Па можда сам га и видио, нисам знао онда тко 
је он. 
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: А да ли сте видели Мишу Балатинца? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Јесам, али нисам ни за њега знао ко је он 
приватно.  
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: Реците ми, овде помињете да је Жути привео, 
како је он изгледао тада? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Како мислите како је изгледао. 
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: Изгледао, шта је имао обучено, како је 
физички изгледао? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Не сјећам се више.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да се не сећа више како је изгледао.  Има 
још неких питања? 
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: Није одговорио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте, рекао је да се не сећа. Не знам да ли сте 
га чули, ја сам га чуо. Не сећа се више. 
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: Добро, реците ми овако, у изјави од 
29.03.2009. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 2010.  
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: 2010. извињавам се, изјавили сте «сећам се да 
је старог земљака Паво изударао мислим да је добио негде око 200 
удараца», данас сте изјавили да не знате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само морате да му предочите целу реченицу, 
овако неће знати шта, «овај Жути долазио је сваке вечери заједно са 
својом девојком и он уредно доле у подруму тукао друге затворенике, 
сећам се да је старог земљак Паво изударао мислим да је добио негде 
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око 200 удараца», то је цела реченица, овако се не зна на шта мислите, 
углавном је сам свака четири дана ишао на испитивање, сада је питање, 
изволите питање сада? 
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: При којој изјавио остајете, овој данашњој или 
при изјави коју сте дали 2010. године.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само нисте му предочили данас сте рекли, данас 
сте изјавили да није, да сте чули, само не, данас је изјавио да сте чули да 
су претукли, а овде сте рекли да сте и ви то видели, јесте видели или сте 
чули? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: То доле сам видио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте видели то када је тукао Паво земљак? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Нисам видио, како би видио када га је тукао у 
другој просторији. 
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: Довољно, нисте видели. 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Чуо сам од других људи. Чуо сам од других 
људи. 
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: Добро, реците ми овде сте изјавили да се 
лечите на психијатрији јесте још увек, је ли се још увек лечите? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Не.  
Адв. ИВАНА ТОМОВИЋ: Не, добро, хвала немам више питања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Браниоци има још неко питања? Не. 
Окривљени имате питања? Е окривљени имају питања само, изволите.  
Окр. ЗОРАН ВУКШИЋ: Овде сте изјавили, то је било 29. ожујак 2010. 
године, два дана прије пада Биља да сте ухапшени? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Пише тамо када сам ја ухапшен, све пише, а Ви 
то јако добро знате пошто сте дошли по мене, јако, јако добро.  
Окр. ЗОРАН ВУКШИЋ: Рекли сте два дана пре Биља је ли тако? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Све пише тамо у документима. 
Окр. ЗОРАН ВУКШИЋ: Добро, не знате да одговорите.  
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Одговорио сам.  
Окр. ЗОРАН ВУКШИЋ: Када сте сазнали да ја радим у пошти? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Чуо сам од других људи.  
Окр. ЗОРАН ВУКШИЋ: Мишу Балатинца не познате је ли? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Сад га познајем, прије га нисам познавао.  
Окр. ЗОРАН ВУКШИЋ: Интересантно само 50 метара од Вас станије? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Не станује 50 метара, већ два километра.  
Окр. ЗОРАН ВУКШИЋ: Када сте рекли наоружани старим стројницама, 
које наоружање се ту мисли да сам имао? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Откуд ја знам када су старе, вероватно су из 
другог светског рата.  
Окр. ЗОРАН ВУКШИЋ: Је ли то оне као М-48 оне војне, као ловачке је 
ли? 
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Сведок ГОРАН АНТИЋ: Не разумем се у оружје, знам да су старе из 
партизанских филмова.  
Окр. ЗОРАН ВУКШИЋ: Рекли сте да сам сваки четири дана долазио по 
Вас и водио Вас на испитивање, је ли то тачно? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Да, да.  
Окр. ЗОРАН ВУКШИЋ: Не би имао више питања. Хвала вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Ви препознајете, јесте препознали сада 
господине Антић, јесте препознали овде лице које Вам је поставило 
питање? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Па тешко не сличи за 20 година се пуно 
изменио, али злочинац остаје  злочинац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то пустимо да ми утврђујемо, него ево да 
вам поставим још нека питања, сада када сте давали своју изјаву рекли 
сте да је било у деветом месецу, у овој првој изјави коју сте дали рекли 
сте да се то десило у осмом месецу када су вас позвали да дођете у 
станицу милиције, а да сте 11.09. одведени у Даљ.  Јесте били у осмом 
или у деветом, када су дошли по вас је ли се сећате? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Не сећам се точног датума када су дошли по 
мене.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер сте у првој изјави рекли «затворили су ме у 
подрум 22.08.1991. године, а 11.09.1991. одведен сам у Даљ, да ли је 
могуће да је то тачно? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Да, 13.09. смо размењени.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи могуће да је и то тачно. Овде вас нико 
није, рекли сте овде у Вашој изјави касније у трећем месецу 2010. 
године, Зорана Мађарца, Бранка Хрњака и Слободана Стригића не 
познајем, да ли остајете при томе што сте рекли? 
Сведок ГОРАН АНТИЋ: Особно их не познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Видео нисам га видео у просторијама. 
Немам питања, имате ви питања? Не. Тужиоче додатних нема.  
  
То је све што имам да изјавим.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала вам што сте дошли господине Антићу и 
што сте сведочили у овом поступку, ако сада можемо да се чујемо са 
судијом Ковачем. Е само да видимо за ове сведоке који су предвиђени за 
сутра, да ли имамо неких информација да ли ће они доћи или, добили су 
сви позиве? 
Судија Жупанијског суда у Осијеку: Ја имам информацију само да су 
пристали доћи, а да ли ће доћи то ћемо видјети сутра и ова Матилда 
Вранић данас која је требала приступити  исто је рекла да ће доћи у оном 
прелиминарном разговору, а није се појавила, то је вероватно старија 
жена, данас је велика врућина па је и очекивати.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ако достави неку документацију Ви ћете 
нам то проследити је ли тако? 
Судија Жупанијског суда у Осијеку: Ако достави неку документацију ја 
ћу вам проследити, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Је ли нешто у вези са судом у Осијеку? 
Адв РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: 15 још сведока који треба да буду 
саслушани, због одсуства, пошто сам вас ја обавестила све. Пошто сам 
вас ја обавестила везано за овај смртни случај и да мој брањеник сутра 
неће моћи да дође због смртног случаја, а имајући у виду које сведоке 
сте предложили за сутра значи Милан Грчић који по ономе како сам ја 
извршила увид у предмет према стању у списима познаје окривљеног и 
изјашњава се где је он радио, затим овај сведок Драган Штрбац он је 
полицајац и посредно говори о исказу Стригића и о тим догађајима о 
самом убиству породице Чичак, не знам колико би било целисходно да 
се сутра раздвоји поступак, односно да се ови сведоци саслушавају без 
присуства окр. Хрњака јер би евентуално можда после уколико бисте му 
можда предочавали он имао нека питања, једноставно просто сам у тој 
дилеми.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, разумем зато што је то по ономе што се он 
помиње. 
Адв РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Да, јесте, ја једноставно из тог разлога 
заиста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да померимо за неки дан, не знам колико њему 
треба сахрана и то, видите почињу годишњи одмори. 
Адв РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Немам ја ништа против да се помери, али 
само због сутрашњег дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Једино би могли да померимо за септембар ја не 
могу раније да померим, да би. Онда ћемо их груписати за септембар, 
онда због тога да одложимо. 
Адв РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Ја мислим да не би било целисходно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда ништа да саопштимо колеги Ковачу само 
да не позива ове сведоке ако можете да им откажете данас јер видите да 
је овај један од окривљених имао смртни случај, а ови сведоци који 
треба да се саслушају сутра помињу њега, и онда би био проблем са 
процесно јер би требао и он да постави нека питања,  
Судија Жупанијског суда у Осијеку: Ја ћу наложити полицији да их 
обавести да сутра не ће бити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обавести да не долазе сутра јер велике су 
врућине, да. А да ће накнадно добити позив, послаћемо писмено позив. 
Судија Жупанијског суда у Осијеку: Добро, Ви накнадно пошаљите онда 
по процедури нову замолницу па ћемо онда све изнова ићи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда ћемо то. Хвала велико, да се 
одјавимо са Жупанијским судом у Осијеку. 
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Судија Жупанијског суда у Осијеку: Добро, довиђења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи сутра нећемо имати онда претрес, само да 
видимо сада овако у септембру ја сам за дан 12.09.2011. године у 
судници 4 заказао сведоке које је предложио одбрана, то је Војин Бертић 
и Павао  Нађ, а за 13.09. Ђуро Опачић и Миле Опачић. Ево сада ћемо да 
видимо је ли ја имам четири дана, онда ћемо 14. септембар у 09,30 ова 
три сведока која су сада за сутра била заказана. Да, онда 15. извињавам 
се, имамо 15, 14. је овај, 15. је, онда ћемо 15. септембар је ли имамо. 
 

Значи, 
 
 Суд доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Да се данашњи главни претрес одлаже, следећи се заказује за: 

 
12. септембар 2011. године у 09,30 часова са испитивањем сведока 
Војина Бертића и Павла Нађа, а претрес ће се наставити  
 
13, 14. и 15. септембра са испитивањем сведока. 
 

То је то, исто судница 4.  
 

Завршено. 
 
Записничар                                                            Председник већа-судија 
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