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 УТВРЂУЈЕ СЕ да су на данашњи главни претрес приступили: 
 
 -заменик тужиоца за ратне злочине Небојша Марковић, 
 -окривљени Вукшић Зоран, Слободан Стригић, Бранко Хрњак 
и Велимир Бертић, 
 -браниоци Ивана Томовић, Павле Литричин, Бјелетић 
Радмила, Мирослав Перковић, и 
 -сведок Војин Бертић. 
 
 Није приступио сведок Павао Нађ, њему је поновљен позив, 
вратило се да му није уручено, па је позив поново достављен, 
немамо одговор на овај други позив, тако да није уредно позван. 
 
 Пре почетка претреса спојићемо поступке који су раздвојени 
због тога што Хрњак није могао да присуствује претресима. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 СПАЈАЈУ СЕ поступци овог суда К-По2 бр.45/10 и К-По2 

12/2011 и спровешће се јединствени поступак у предмету К-По2 
бр.45/10. 

 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  
 Да се данашњи главни претрес ОДРЖИ. 
 

Претрес је јаван. 
 
Главни претрес се наставља испитивањем сведока Војина 

Бертића. 
 

 

ВР
З 0

75
5



Транскрипт аудио записа са главног претреса од 
12.09.2011.године,                                                                                     Стр.3/13                
_________________________________________________________________________ 

 
 

К.ПО2.45/2010   

3

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако може сведок Војин Бертић. 
 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 
 

СВЕДОК ВОЈИН БЕРТИЋ 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Бертићу. 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте овде предложени у својству сведока од 
стране браниоца Бранка Хрњака адв.Бјелетић Радмиле. 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада ћемо прво да Вам узмемо личне податке, 
затим ћемо да Вас упозоримо и опоменемо на Ваша права и дужности, а 
затим ћете да испричате оно што вам је познато о предмету за који ћу 
Вам рећи о чему се ради. Само прво да узмемо Ваше податке. Војин 
Бертић, од оца? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Владимира. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођени сте кад и где? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: 28. јуни 1955. у Болману, општина Бели 
Манастир, Република Хрватска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По занимању сте? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Сад тренутно возач. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Возач? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Таксиста, иначе полицајац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде присутне окривљене Зорана Вукшића, 
Слободана Стригића, Бранка Хрњака и Велимира Бертића, да ли 
познајете? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли с неким у сродству? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што је презиме слично, па сам помислио. 
Добро. Да ли сте у завади са неким од њих? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви сте овде позвани у својству сведока, 
дужни сте да говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело. 
Исто тако не морате да одговарате на питања која Вас, односно неког 
Вашег блиског сродника може довести до тешке срамоте или кривичног 
гоњења, то Вам је јасно? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Овде се води поступак против ова четири 
лица због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва 
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из члана 142 став 1, ради се о периоду од августа 1991. године па до 
краја исте године и да су они извршили противзаконита затварања, 
повређивања телесног интегритета, застрашивања, мучења, док се 
окривљеном Зорану Вукшићу, Слободану Стригићу и Бранку Хрњаку 
ставља и кривично дело убиства. Пре него што почнете да Вас 
саслушам, прочитаћете текст заклетве, ево имате испред себе. Само 
наглас, морате наглас. 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: 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: Добро. 
 
 Сведок опоменут, упозорен, заклет, изјави: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи испричајте оно што Вам је познато у вези 
тог периода, ако сте били ту где сте били, шта сте радили, да ли 
познајете овде окривљене, одакле их знате, шта Вам је познато о 
њиховом деловању тамо у то време, значи од августа 1991.године? 
Касније ћемо Вам поставити питања, прво ће Вас испитати овде 
присутни бранилац Бјелетић Радмила јер сте Ви предлог одбране. 
Изволите. 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не знам одакле да кренем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле Вам је најлакше, од 1991., можете да 
почнете и пре почетка тих ратних дејстава. 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Радио сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако Вам је лакше седните, имате столицу и само 
спустите микрофон. 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Радио сам у Секретаријату унутрашњих 
послова Бели Манастир у периоду од 1980. године, а пре тога у 
Секретаријату унутрашњих послова у Жупањи где сам и почео са 
службом. Доласком у Бели Манастир радио сам на пословима 
позорничко-патролне делатности, секторског начина рада итд. и све оне 
послове који су се тицали милиције све до априла месеца 1991. године 
када сам, не могу тачно да се сетим датума али чини ми се негде 
половицом априла месеца да смо нас десет добили отказе из полиције 
због непотписивања њихове тзв. присеге или заклетве у преводу, за 
заштиту хрватског народа тамошњег то нисмо хтели прихватити и онда 
смо без обзира што нисмо радили у полицији јер нисмо хтели више да 
радимо определили смо се колега и ја, покојни Витомир Радовановић да 
држимо један кафић у оближњем селу у општини Бели Манастир и то је 
егзистирало од тада па једно, па можда једно годину дана.  
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Када је почело формирање Секретаријата унутрашњих послова у 
Белом Манастиру, када су Хрвати, полицајци хрватске националности, 
њихово руководство кад су напустили Барању, ми смо почели са 
формирањем тог Секретаријата, додуше ја нешто касније с обзиром да 
сам и трчао до ове радње које смо радили и овамо, али колико толико 
сам помогао да се то исформира. Претежно што сам радио то су били 
саобраћајни послови у то време тако да на неки начин да се покрију сви 
сегменти службе и да се успостави некакав ред. Ето то би било 
отприлике и оно даље како је текло, како је одмицало тако смо ишли на 
положаје, тако смо се екипирали на неки начин. Припадали смо станици 
саобраћајне полиције, имали смо своје руководство, ето то би било 
отприлике то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ћу препустити да Вам бранилац прво 
поставља питања јер Вас је она и предложила, па ћемо касније ми да 
постављамо питања. Изволите. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Добар дан, Радмила Бјелетић. Господине 
Бертићу, које је Ваше звање било? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: У полицији? 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: У полицији Бели Манастир значи 1991. 
године, у тој саобраћајној полицији шта сте Ви били? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Па ја сам био предложен и као помоћник 
командира за саобраћајне послове. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: И обављали сте те послове? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Претежно саобраћајне послове. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Добро. Данас сте изјавили да познајете 
окривљеног Бранка Хрњака, када сте га упознали и на који начин? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Упознао сам га доласком у Барању, сад не 
знам да ли је дошао из Сомбора или Осијека одакле потиче, немам 
појма, али на предлог покојног господина Душка Марчете, он је, нисам 
сигуран да ли је прво био при саобраћајној станици односно станици 
милиције тадашња или на граници, али мислим да је био у саобраћајној. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Да ли можете да се сетите када је он ступио 
у службу код Вас? Да ли сте му Ви били непосредно претпостављени, то 
ме интересује? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Па на неки начин јесам с обзиром да сам се 
бавио тим пословима, да сам водио саобраћајне послове. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Да, да ли можете да се сетите временског 
периода када је он ступио у ту саобраћајну полицију, односно од када му 
Ви фактички постајете непосредни претпостављени? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Па не могу тачно да прецизирам. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Која је то година била? 
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Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: 1991. година је била, сад да ли је био девети 
месец, почетак десетог, ту негде кад се почело све то тако по сегментима 
оспособљавати за рад. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Хвала Вам. Да ли можете да нам кажете 
које послове је обављао Бранко Хрњак у оквиру те службе саобраћајне 
милиције, шта је био његов опис радног места, значи конкретно? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Била је патролно-позорничка делатност и ако 
нису радили, а били су, имали су обавезу да буду присутни, били су у 
стању припреме, то се тако звало, у временским периодима од 06 до 2, 
од 2 до 10, од 10 до 06 ујутру и тако да имамо ајде да кажем за недај 
боже попуњен број људства ако треба отићи на прве борбене положаје, 
ако се нешто дешава, ако треба дежурном нешто да се помогне. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Добро. Управо сам то хтела да Вас питам, 
значи да ли сте Ви издавали налоге кад су они у том стању, како Ви 
кажете «приправности» да врше и неке послове зависно од потреба 
службе независно од описа радног места на коме су били? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не све, то смо ми добијали од дежурног. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Добро. 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: И од дежурног, јер ја нисам био присутан 
стално тамо. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Добро. Да ли је окривљени Бранко Хрњак 
запослен на радном месту у саобраћајној полицији имао обавезу да носи 
униформу? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Јесте. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Каква је то униформа, можете ли да 
опишете? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не знам, то је, било је ту свакаквих униформи, 
било је ту чини ми се и ових старијих сиво-маслинастих, овај сивих 
униформи, неко је носио да ли је, носили су некакве чојане униформе и 
тога је било. Онда је било, било је зелено-маслинасте, зелене онако 
униформе, па је било плавих униформи, било је свих врста на неки 
начин. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Не можете да се сетите униформе у којој? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не могу сад тачно прецизирати ко је шта 
носио. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: У реду, наравно. Хвала. Да ли је носио 
оружје у оквиру службе легално? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Јесте. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Које оружје? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не знам марку, пиштољ углавном. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: А пиштољ, у реду. Хвала. Да ли познајете 
лице по имену Ђуро Опачић? 

ВР
З 0

75
5



Транскрипт аудио записа са главног претреса од 
12.09.2011.године,                                                                                     Стр.7/13                
_________________________________________________________________________ 

 
 

К.ПО2.45/2010   

7

Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Да. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Да ли можете да ми кажете на којем је он 
радном месту радио? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Ђуро Опачић је био, он је стално радио у 
дежурани, сад да ли је био вођа смене дежурне службе или не, не могу 
тачно да кажем. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Хвала. Да ли Вам је познато да ли сте 
некада овде окривљеног Хрњака послали на испомоћ у дежурану? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Како да не, па рекао сам. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Према потреби службе? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Како год је било потребно они су били 
распоређивани, увек у стању припреме за. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Хвала Вам. 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Молим. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Да ли познајете овде окривљеног Зорана 
Вукшића? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Да. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Да ли Вам је познато чиме се Зоран 
Вукшић бавио 1991. године значи од августа па надаље? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Па ја мислим да је радио у пошти пре рата. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: А за време рата? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: А за време рата па ваљда исто, ја не знам, 
ваљда је исто радио те послове а и били су екипирани људи, момци тако 
под оружјем стално, као и сви. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Хоћете ли ми то мало објаснити 
«екипирани момци под оружјем», да ли су били припадници неке 
јединице? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Па ја не знам сад да ли је то била јединица 
нека, формално правно није постојала, колико ја знам. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Значи та јединица није формално правно 
постојала у оквиру МУП-а Бели Манастир, јел сам Вас тако разумела? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Тада не, не верујем. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Тада не, а кажите ми да ли можете још 
нешто. 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Премда није из моје компетенције сад да знам, 
ако нешто. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Ја Вас питам само о Вашим сазнањима, оно 
што знате. Да ли можете још нешто да ми кажете о учешћу Зорана 
Вукшића у тим, да кажем, ратним операцијама, с обзиром да сте 
поменули те јединице? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Не знате ништа? 
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Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Па не знам ништа, како његов начин деловања, 
знали смо се, виђали, познавали. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Да ли бисте могли нешто да ми кажете 
какву репутацију је уживао Зоран Вукшић у Белом Манастиру, за каквог 
човека је важио? Да ли је било нешто позивитно, негативно што кажете 
за њега специфично? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Како за кога, како за кога. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Добро. Хвала Вам. 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Много људи је познавао с обзиром на посао 
који је обављао, тако да не знам. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Да ли Вам је нешто познато о убиству 
породице Чичак? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не. 
Адв.РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ: Ништа. Немам више питања, хвала Вам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сам Вас добро разумео да сте Ви априла 
месеца напустили службу да сте добили отказ 1991. године? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И рекли сте да сте годину дана држали кафић, е 
сад кад Ви постајете припадник тог новог СУП-а Бели Манастир? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Па то је било почетком можда, па не знам, 
почетком деветог месеца или половицом деветог месеца, тако кад се то 
почело све радити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не могу да Вас разумем, кажете годину дана, 
тако сте мало пре изјавили. 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да сте само онако одлазили, а да сте после 
годину дана ступили у службу, е сад кад сте ступили у службу? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Нисам ступио, званично како су решења 
почела, успостава тих решења, ја не знам кад је то, то можда, можда 
могло бити негде десети месец 1991. године. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад сте Ви ступили? Јесте ли у октобру 
ступили? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Ја сам и раније био тамо присутан али сам 
водио рачуна, и колега и ја о том кафићу у селу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А колико сте онда били на, да кажем тако на 
свом радном месту у кафићу, а колико сте времена проводили на тим 
пословима, ако сам схватио Ви сте прво помагали а тек касније сте 
постали? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Па отприлике, отприлике. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вам је нешто познато, јесте ли долазили у 
ту станицу полиције, је ли ту и саобраћајна полиција? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Јесам, јесам. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли било затворених људи тамо у тој станици 
полиције цивила, јесте ли чули о томе нешто? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Па било је нешто затворено, ко, шта, како је 
затворен, за шта, немам појма. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А колико људи? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Па не знам, ако стане у просторије за 
задржавање колико се ја сећам њих је, то је било тамо две просторије, 
стане пет-шест људи, не знам, и то је набијено унутра. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли Ви то видели или претпостављате 
само? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не, претпостављам да може толико стати, а 
иначе знам просторије како изгледају. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, кажите ми јесте  ли чули да се тамо да 
неког физички малтретира неко, да неко одоздо пева песме из те? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Чуо јесам али нисам никад био присутан, 
нисам чуо да је неко нешто певао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта сте чули да је било малтретирање или да 
је било певање? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не, не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чули сте само да су тамо затворени? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Чуо сам да су затворени. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па тако, морате бити прецизни. 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Да, да су затворени људи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли знате ко је затваран? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ли и Срби и Хрвати или само једни или 
само други? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не, што се тиче полиције није нико затварао, 
да је било потребе за затварањем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Рекли сте да је. 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажем рекли сте за окривљеног Вукшића да 
знате ко је и шта је, да ли се сећате у том периоду како је он изгледао, 
како је био обучен? Казали сте да је био у, како сте Ви казали 
«екипиран» да су биле наоружане групе, које оружје је носио ако сте га 
видели, јесте ли га виђали у то време? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Па виђао сам га, ја мислим да је носио 
пиштољ, да је имао браду, некад је био у униформи, некад у цивилу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А какав пиштољ? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Е не знам, не знам, стварно не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Немам више питања. 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Стварно не знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево овако, господине Хрњак имате ли Ви неко 
питање? Немате. Други оптужени, имате ли ви нека питања? Браниоци? 
Добро. 
 Сад сте нам рекли да сте 1991. године почели да радите, да сте 
били у саобраћајној полицији. 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је познат Здјеларевић Радослав? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је он у то време био? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Здјеларевић је тад био ајде назовимо ратни 
секретар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био нешто у полицији тј. у милицији тада? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Па ратни секретар СУП-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Секретар Министарства? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Секретар СУП-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: СУП-а? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли некад Хрњак нешто радио за Здјеларевића, 
да ли Вам је Здјеларевић тражио некад Хрњака за неку испомоћ или за 
нешто? Да ли му је возио кола, да ли је нешто у том смислу радио? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете Јарића? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је он био тада? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Јарић је био професионални полицајац за 
време рата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за време од 1991. године? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: А од 1991. па исто тако као и ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имао неку јединицу, је ли био неки 
претпостављени тада, да ли Вам је познато то? Је ли командовао с неком 
јединицом? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Можда касније, тамо негде, ја колико знам да 
је командовао јединицом а то је било 1994.-1995. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А пре тога, од августа 1991. па до? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не знам да је командовао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само Вас питам да ли Вам је то познато. 
Исто тако овде се ставља на терет и исто имамо догађај од 28.08.1991. 
године напад на насеље Козарац, да ли Вам је познато нешто у вези тог 
напада шта се дешавало, како је било, јесте ли Ви учествовали уопште у 
том нападу? 
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Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неко из Ваше јединице, не знате? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је познато нешто о убиству не 
породице Чичак, него о породици Барић о догађајима,  Адаму Барићу 
шта се десило? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Само што сам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта сте чули, ето испричајте нам то. 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Ето чуо сам да је било покушаја убиства, да је 
наводно једна жена преживела, а да је муж убијен, ето то знам о њима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа више нисте чули? Није се причало ништа 
у полицијској станици ко је то могао да изврши, јесте ли сазнали нешто 
у вези тога? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите имали сте кафић, у ком селу сте имали? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: У Јагодњаку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јагодњаку? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Јагодњаку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је Јагодњак далеко од? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Па једно 15-16 километара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је мени познато Јагодњак, у селу 
Јагодњак јесте ли држали све време тамо кафић и за време када је САО 
Крајина постојала је ли тај кафић и даље радио? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не, не, не, није више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли ту била можда војска у Јагодњаку, неко 
командно место или? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Па било је у сваком месту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, мислим баш оно командно место? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Мислим да не, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли још неко питање? 
 
 То је све што имам да изјавим. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте дошли одакле? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Из Бајмока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је карта? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не знам колико је, дошао сам својим 
аутомобилом, иначе да сам ишао јавним превозом не бих успео стићи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да знамо да Вам исплатимо трошкове, да ли 
тражите трошкове за долазак данас? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Па тражим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да погледамо, Служба је већ.  
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 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 ИСПЛАТИТИ сведоку трошкове за данашњи приступ у суд у 
износу од 2.500,00 динара. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тражите за исхрану још? 
Сведок ВОЈИН БЕРТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, добро. Хвала Вам. Можете да идете. Да 
видимо за сутра. За сутра је био предвиђен Ђуро Опачић и Миле 
Опачић, ми смо добили од Суда у Осијеку да су они њему уручили 
позив, међутим он у међувремену је рекао да ће приступити један од 
њих, у међувремену је дошао сведок и изјавио да је спреман да дође 
Ђуро Опачић, међутим у међувремену је преко своје ћерке доставио 
суду да је болестан, да му је тешко да дође и да не жели сведочити. Ми 
ћемо сутра успоставити везу за сваки случај, док је Миле Опачић 
примио позив па ћемо видети да ли ће он, али он ће доћи овде у Београд, 
ја се надам да ће приступити.  

Здјеларевић Радослав исто тако 14.09. би требао да приступи али 
он има неке болести и стално шаље суду, па ћемо видети. 

Што се тиче 15-ог Матилда Вранић је потврдила и Драган Штрбац 
је потврдио, ово двоје нису потврђени. 

Пре него што данас завршимо да кажем, ево бранилац Ивана 
Томовић, Ви сте нам доставили предлог за саслушање одређеног броја 
сведока и то њих 32, међутим у овом предлогу се не види на које 
околности треба ове сведоке, па Вас молим сад у ова четири дана док 
имамо времена да наведете које лице и за шта да би знали у ком својству 
да их саслушамо, овако само њихова имена, не може ни тужилац да се 
изјасни јер не зна шта предлажете. Значи ако можете то да предложите 
да видимо, јер овде је већина људи 20 њих из Белог Манастира, па на 
које околности да би тужилац могао да се изјасни, зато вам и нисам 
послао ништа док то не добијемо.  

 
Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

ВР
З 0

75
5



Транскрипт аудио записа са главног претреса од 
12.09.2011.године,                                                                                     Стр.13/13                
_________________________________________________________________________ 

 
 

К.ПО2.45/2010   

13

 
 
Да се данашњи главни претрес прекида у 10 часова и 15 

минута. 
 
Наставак се заказује за 
 
 

13.09.2011. године у 09:30 часова испитивањем сведока. 
 

 
Довршено. 

 
 

Записничар     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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