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УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 

 
 

 заменик тужиоца за ратне злочине Веселин Мрдак, 
 пуномоћници оштећених Наташа Кандић и Славица 
Јовановић, 

 сви оптужени, 
 и браниоци: 
- адв. Бранкица Мајкић - бранилац опт. Љубана Деветака и 
Милана Девчића, 

- адв.  Градимир Налић  - бранилац опт. Милана Радојчића,  
- адв. Војислав Вукотић - бранилац опт. Жељка Крњајића, 
- адв. Јасмина Живић - бранилац опт. Дарка Перића, 
- адв. Бранко Лукић - бранилац опт. Миодрага Димитријевића и 
Радована Влајковића,   

- адв. Бојан Станојловић, бранилац опт. Радисава Јосиповића, 
- адв. Гордана Живановић - бранилац опт. Јована 
Димитријевића,  

- адв. Слободан Живковић - бранилац оптужених Саше 
Стојановића и Драгана Бачића,  

- адв. Бранислава Фурјановић, бранилац оптужених Зорана 
Косијера и Петронија Стевановића, 

- адв. Радослав Шошкић, бранилац опт. Александра 
Николајидиса. 

 
 

Суд доноси 
 
 

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

 
Претрес је ЈАВАН. 
 
Главни претрес СЕ НАСТАВЉА у 9 часова и 45 минута.  
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НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 

 
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 

 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да се испитивање сведока Ивана Антоловића 
врши путем видеоконференцијске везе остварене са Жупанијским 
судом у Вуковару. 
 
 У Жупанијском суду у Вуковару присутан судијски  
помоћник Ирина Ковачевић, а испитивање ће се вршити у 
присуству судије Јадранке Курбел. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је Министарство правосуђа Републике 
Хрватске, Управа за пробацију и подршку жртвама и сведоцима 
својим дописом од 20.09.2010. године обавестила суд да сведок 
Маријана Радочај из здравствених разлога није у могућности да 
приступи у Жупанијски суд у Вуковару, а медицинска документација 
ће бити достављена овом суду преко судијског помоћника који буде 
присутан испитивањима сведока. 
 

 
СВЕДОК ИВАН АНТОЛОВИЋ 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево нас поново, господине Антоловићу, добар 
дан. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Реците, да ли ме чујете? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Чујем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чујете ме?  
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Реиците ми Ваше податке, име оца? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Стјепан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Стјепан, а шта сте по занимању? 
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Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Сада сам умировљеник.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Умировљеник, а Ваша адреса, адреса, где 
станујете? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ловас, Владимира Назора 54. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ловас, Владимира Назора 54. Година рођења? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  1946, 27.02. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само мало гласније. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  1946. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  1946. године, где сте рођени? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  У Ловасу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Ловасу. Ја ћу Вам прочитати имена и 
презимена свих оптужених у овом предмету, па ћете рећи суду, да 
ли сте у неком сродству или у некој завади са њима – Љубан 
Деветак, Милан Девчић, Милан Радојчић, Жељко Крњајић, Миодраг 
Димитријевић, Дарко Перић, Радован Влајковић, Радисав Јосиповић, 
Јован Димитријевић, Саша Стојановић, Драган Бачић, Зоран 
Косијер, Петроније Стевановић и Александар Николајидис? Да ли 
Вам је неко род од њих и да ли сте у завади са неким од њих? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ни са ким ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Са оптуженима несродан, није у завади. Бићете 
саслушани као сведок, као сведок сте дужни истину да говорите. 
Давање лажног исказа је кривично дело. Нисте дужни да одговарате 
на поједина питања, уколико би себе или неког свог блиског 
сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или 
кривичном гоњењу.  
 Пре него што кренете да дајете свој исказ, положићете 
заклетву, тако што ћете понављати ове речи које ја изговорим – 
заклињем се. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ћу о свему. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Да ћу о свему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Што пред судом будем питан. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Што год ме суд пита. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Говорити само истину. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Говорити истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ближе микрофон устима. И да ништа од онога 
што ми је познато. 
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Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  И што ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нећу прећутати. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Нећу ништа говорити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нећу прећутати. 
 
 

Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ, од оца Стјепана, пензионер, 
са пребивалиштем у Ловасу, ул. Владимира Назора 54, рођен 
1946. године у Ловасу, са оптуженима несродан, није у завади, 
опоменут, упозорен, а након полагања заклетве, изјављује: 

  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Пред овим судом се против ових четрнаест 
лица које сам Вам прочитала, води кривични поступак због 
кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва. 
Предмет оптужбе су догађања у месту Ловас, у десетом и 
једанаестом месецу 1991. године, страдање 6 цивила хрватске 
националности у том периоду. Ближи предмет оптужбе је напад на 
Ловас, страдање цивила приликом напада, затим у овом периоду у 
селу убиства, телесна повређивања, противзаконита затварања 
цивилног становништва и  догађаји на такозваном минском пољу и 
страдање цивила приликом овог догађаја. Испричаћете суду све што 
је Вама познато, да ли сте у овом периоду били у Ловасу, почев од 
напада па надаље, да ли познајете некога од оптужених, да ли сте 
их виђали и све што Ви знате везано за дешавања у Ловасу у 
десетом и једанаестом месецу 1991. године, да ли је Ваш неко 
страдао у овим дешавањима. Изволите. Суд иначе има овде неке 
изјаве које сте Ви раније давали, давали сте пред Окружним судом у 
Шибенику 22.04.1993. године, затим по замолници  овог суда пред 
истражним судијом Жупанијског суда у Вуковару 19.11.2007. године  
и на два главна претреса пред Жупанијским судом у Вуковару у 
предмету К-25/00, 12.11.2003. и 04.05.2005. године. Изволите, 
господине Антоловићу, испричајте нам шта Ви знате у вези овога 
што је предмет оптужбе. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Па ја знам, у Ловасу сам био када се то 
све десило, а ту има, на пример, Љубан Деветак, јел те, Љубан је 
био главни, ту нема говора.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само мало примакните микрофон устима. 
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Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Љубан Деветак је био главни, што је 
дошао у село и то све што се десило у селу, Љубан је био 
најглавнији човек. А што се дешавало у селу, то није било ни за 
причати, ни за гледати шта је то било, то је било свашта, а то све 
под Љубановом командом, нема друге. А за ове друге Ловашчане, 
Крњајића, он је био у тој њиховој, не знам ја у којој је он био 
војсци, како се називала, то не знам, јер је било три, четири врсте, а 
друго, Ви мене питајте шта год хоћете, ја ћу Вама све казати истину, 
нема ту шта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево, пошто је Вас предложио тужилац као 
сведока, изволите тужиоче. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево сада ће да Вам поставља питања заменик 
тужиоца за ратне злочине Веселин Мрдак, потом остали учесници у 
поступку, странке, веће на крају и пуномоћници оштећених. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Добар дан, господине Антоловићу, ја ћу Вам 
поставити неколико питања.  
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Да ли може мало јасније? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Ја ћу Вам поставити неколико питања, пре 
свега, добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Можете да седнете, тужиоче, да би били ближе 
микрофону и спустите га доле. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Пре свих ових догађања, пре избијања овог 
ратног сукоба, овог оружаног сукоба, као мештанин Ловаса, да ли 
Вам је познато, какви су били међунационални односи међу вама у 
Ловасу? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Чујте, односи су били као, мислим, као 
браћа, мислим нисмо ни знали, ја нисам ни знао да је Љубан 
Деветак Србин, јер смо ми ишли у школу заједно, ми смо тако се 
добро слагали у селу, није било никаквих проблема. А то што се 
десило, то је већ друго. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Да ли је пре напада на Ловас, у селу да ли су 
биле организоване неке сеоске страже, да ли у селу или около села? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ја сам био на стражи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је то било организовано и ко је то 
организовао? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Молим? 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Ко је  то организовао и како су се држале те 
страже? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Па,  цивилне заштите у селу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   На колико места, ако се сећате? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ја сам био на два места, ја знам за себе 
да сам био на два места, а за другог не знам где је било више. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Да ли Вам је познато, да ли је пре напада на 
Ловас, било покушаја неких преговора са војском? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: То су ишли наши којекакви руководиоци, 
ишли су на преговоре у Товарник, у Шид, где ли су ишли, ја то не 
знам, јер ја сам био у радном односу, ја сам радио, а на преговоре 
се ишло у Шид, куда ли су ишли, то не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Где сте Ви радили? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  У ловаској задрузи, ПЗ «Ловас». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На којим пословима сте радили, шта сте били 
по струци? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Све могуће што сам знао радити.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте нешто чули, да ли сте били 
упозорени да ће доћи до напада, пре него што је дошло до напада? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Не, ишао сам, могу ја рећи? Ишао сам 
по крух и када сам ишао назад, каже , биће у осам сати напад на 
Ловас. Нисам ја прошао пет корака, оно стварно напад је био на 
Ловас, било је осам, пола девет, не знам, нећу казати време, јер не 
знам, знам да сам ишао круха тражити, јер је била оскуда, није 
било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   И где сте отишли у току тог напада, где сте се 
склонили? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Где сте се склонили када је почео напад? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Нигде, био сам кући. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Ко је био од чланова породице са Вама у 
кући? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Од чланова породице, ко је био са Вама у 
кући? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Отац, матер и мојих двоје деце.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   И да ли се сећате, шта се догодило у току тог 
напада, односно после налада, да ли се неко појавио, ко се 
појављује, шта се догађа? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Појавила се паравојна постројба која је 
ишла касније, која је ишла, ми смо сви морали бежати у подруме и 
они су ишли улицама и онда су ишли од куће до куће и терали нас 
напоље из кућа, из подрума и «лезите у канале» и онда су нас 
отерали у задругу ловаску и тамо је било испитивање и неки су 
остали као ја што сам једну ноћ преноћио и онда ујутру су ме 
пустили кући, некако сам отишао, свеједно сам добио батине и то 
добре батине. Ето, Ви само питајте, ја ћу Вама казати.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Која је то војска и како је изгледала, како је 
била обучена, која вас је истерала из кућа? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Резервисти, резервисти, резервна 
војска.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Да ли се сећате, како су били униформисани, 
какве су униформе имали? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Па, ЈНА, СМБ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Да ли сте међу њима видели било кога од 
Вама познатих мештана? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Од познатих? Нисам ја видео, само ето, 
Љубан Деветак, њега сам једаред у центру смо се скупили и питао 
је мене, «где си бегунац». Ја сам њему одговорио да нисам бегунац, 
јер сам у селу остао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Питам Вас за тај дан напада, међу тим који су 
вас терали из кућа и кажете, после сте отишли у двориште 
земљорадничке задруге, да ли сте видели некога од Ваших мештана 
које сте Ви познавали? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Чујте, не можете видети када је то било 
маскирано, они су били маскирани. Ја нисам никога препознао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли Вас тог дана када је био напад, после 
напада, да ли Вас је неко одвео тамо у задругу или сте сами отишли 
по њиховом наређењу? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  По њиховом наређењу, јер они када су 
ишли улицама, истерали су нас из кућа и онда су када су прошли 
улицу, онда су нас покупили и све терали у фирму, у задругу. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Колико вас је отприлике било ту у задрузи, тај 
дан 10.-ог, када је био напад? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Било нас је боме доста, не могу ја сада 
знати број, ја знам да сам преноћио на четири реда клупа ту ноћ, а 
једни су били у зградама и не могу ја тај број знати тачан колико је 
било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли је неко пуштен да иде кући од вас који 
сте били ту у задрузи? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ону ноћ није био пуштен нико, већ је 
ујутру било да су пуштали, али то, мислим да је то Љубан наредио, 
јер ја и Љубан смо били неке, били смо школске колеге, па је рекао 
неком Жући да идем ја кући, мој син и то, то је било сутрадан, а ноћ 
сам преноћио у задрузи, и ја и син мој, остали смо до ујутру. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли је тај дан, односно ту ноћ, 10.-ти/11.-ти, 
да ли Вас је неко на било који начин физички малтретирао, тукао, 
мучио? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Јесте, Љубана Деветака, шогор, шта ли 
је, што је био неки пекар, кувар, шта ли је он био, Љубан зна боље 
него ја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Шта је радио, да ли можете да се сетите? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Дошао је отрага па ме чушио, каже, 
«капу надеси како треба», нисам смео се ни мрднути да је  надесим, 
каже, «скидај матори, тебе ћу убити» каже, а не знам како се звао 
тај. То је ваљда од Љубана Деветака шогор, неки Девчић, кувар је 
био, то знам да су казали кувар да је. Ко ће знати када су били 
маскираии. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли су неки други са којима сте ту били 
тукли или малтретирали вас присутне који сте били ту у задрузи? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  То нисам никога познао, не можеш 
познати када је то маскирано, а нису из села.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Када сте дошли кући, да ли је било некакве 
обавезе да двориште Ваше куће обележавате некаквим? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ишли смо обавезно радити у фирму, 
што се заузело, ловаска задруга, то смо ишли присилне послове 
радити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Моћете ли нам ближе објаснити то, присилне 
послове радити? Шта подразумевате под тим, присилно? 
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Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Морао си ићи радити, хтео или не хтео, 
то је присилни посао за мене. Није се мени милило ићи радити под, 
војска свуда около села, не смеш никуда изаћи, свагде постављене 
мине, којешта, да. То је за мене био присилни рад. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Где сте Ви конкретно радили? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  У задрузи ловаској. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Које послове сте радили? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  На којим пословима сте радили? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  У пољопривреди, воћарству, шта је 
било то се ишло радити. Када је дошао, онда сам ишао возити наше 
сељане у воћњак код Видића, ту су биле и мине постављене, морао 
те увек неко спровести ван да идеш, осигурање, све, то је било тако, 
није то било свеједно ићи.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли сте по доласку кући сутрадан, значи 
11.10. били обавештени, да ли је била обавеза  да двориште куће 
обележите некаквим белим крпама и да носите неке ознаке беле на 
руци, да ли сте били упознати са тим? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Нисам ја имао, ето био је онај 
полицијски час од 5, ниси више смео мрднути ни на улицу више, 
полицијски сат што је био, никуда ниси смео изаћи вани. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли сте тог дана, наредног, значи од 11.-ог 
после напада и наредних дана, да ли сте видели неке лешеве на 
улици, мртве људе или сте чули да је било таквих? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Видео сам само када су, био сам код 
куће и када су трефили ићи са приколицама су вукли на гробље 
натоварене мртве у врећама онима. То сам трефио баш изаћи на 
улицу, кажу, «бежи унутра», да не видим ваљда, али сам видео пуну 
приколицу у врећама оним људи, бацали су и керове на њих, шта 
нису убили, све су бацали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Да ли Вам је познато, да од времена када је 
та војска ушла у Ловас, да ли је ту било некаквих затвора где су 
људи евентуално затварани, малтретирани, мучени, па неки и 
убијени? Да ли је било таквих појава? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Био сам, ја сам био 27.12., дошли су по 
мене кући, а то је био  један Ловашчанин, то је био Тепавац Обрад, 
мислим да се звао и он и још један, тога нисам познао, дошли и 
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одвели су ме у општину у подрум и тамо је било ватрено крштење, 
тамо сам добио добрих батина. То осећам и дан-данас још. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Али пре тога, пре тога значи од времена од 
11. октобра па надаље, у наредних месец дана, да ли Вам је 
познато, да ли је у Ловасу било некаквих затвора где су људи 
затварани? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Било је сваки дан, сваки дан је било, 
док ја нисам био истеран из села, те чујеш онај је убијен, те оно је 
било, терај људе на послове у винограде, ма свашта је било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Ако сте чули за те затворе, да ли знате где су 
били лоцирани, где су били смештени, у којој згради, у ком делу 
села? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Већином је код нас у општини било све, 
ето и у задрузи што су нас покупили оно да је пао Ловас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  У изјавама које сте раније давали, између 
осталог сте рекли да сте као рабаџија одвозили. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  У изјавама које сте раније дали у судовима у 
Хрватској, рекли сте да сте из кућа Ваших мештана одвозили неке 
ствари. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ја сам био, ја сам био купити по селу, ја 
сам морао под присилом ићи купити, терати свиње и којешта од 
кућа ових Ловашчана, морао сам ићи купити, био је Владо Сомборац 
који је он био, ишао са нама по селу да идемо купити, он је био као 
обезбеђење. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Ко Вам је то наредио, да ли знате, ко Вам је то 
наредио? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ваљда је знао Влада Сомборац ко му је 
наредио и онда смо били скупљени и ишли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Јесте ли то. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  То је Љубанов колега, пријатељ, они су 
састанчили свако вече. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли сам Вас ја добро разумео да сте 
износили ствари из кућа Ваших мештана? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ја ли Вам кажем да сам морао ићи по 
селу купити по наређењима, којечега, кокошке, свиње терати, које 
ће, шта. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли се можете сетити конкретно, из чијих то 
кућа, из чијег то газдинства сте одвозили те свиње и односили 
ствари, по имену? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Чујте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Некога од Ваших мештана? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Из чијих кућа? Па био сам ја по целом 
селу, такорећи, где год  видиш на улици, идемо у кућу код Јосипа 
Павлића сам био, па сам био код Видић Антуна, покојнога, па био 
сам тако ето по селу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   У овом записнику по замолници у Ловасу сте 
између осталог, констатује се да сте рекли: «Из моје куће је 
однешено  све, ништа није остало, није ми остала». 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Када сам се вратио немам ништа, ништа 
нисам имао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли Вам је то однешено у време док сте Ви 
били у Ловасу или након што сте напустили Ловас? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Када сам напустио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Кога сте конкретно познавали од овде 
оптужених, да кренемо прво од Љубана Деветака, да ли сте њега и 
од када познавали? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Па познавао сам Радојчића, познавао 
сам Крњајића, који ту има још Ловашчанин? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Милана Девчића, да ли сте познавали? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Милана Девчића да ли сте познавали? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Па и њега сам знао, знао сам, то је 
Боже Девчића син. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  У то време након заузимања Ловаса, како сте 
рекли, шта су они били у селу, да ли су имали некакве функције, 
чиме су се бавили, шта је Вама о томе познато? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Сви су они имали функције, имали су 
сви до једнога функције, сви што су као окривљени, само не знам 
које су свако од њих вршио, коју дужност, али сви су били на 
функцијама. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли знате, шта је био Милан Девчић у то 
време? 
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Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Не могу казати шта је био, не знам, за 
њега не знам шта је био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  А Милан Радојчић? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Он је неки распоред давао у задрузи, да 
ли то за послове, за чега, ја не знам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  А Жељко Крњајић? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Он је ишао, он је ишао у оним групама 
што су ишли ваљда около по селима када упадну, па терати, он је 
био, неки су га звали «Војвода». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  А Љубан Деветак? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:   Љубан Деветак је главни, он зна за 
све. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Шта Ви конкретно подразумевате под тим, 
главни? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Па да Љубан Деветак није наредио, не 
би било, ко је знао од, што је дошла војска из Србије, како би знали 
како је које презиме, ко је знао већ Љубан. Нормално, и ти сељани 
ту, и Крњајић, Девчић и та група, они су знали који је који у селу, 
име и презиме, све су знали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли сте Ви упознати са догађајем на 
такозваном минском пољу? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  То не знам, ја нисам био, то нећу казати 
јер немам појма о томе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  А да ли знате, да ли је дан пре тог догађаја на 
минском пољу било окупљање Ваших мештана тамо у дворишту 
задруге? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Испред задруге, јесте, ту сам био и ја и 
да ће бити неке обавезе, да ће бити неки састанак обећан, када оно 
нас у задругу па праши колико можеш. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли је неко Вас или некога кога Ви 
познајете, да ли је ту ноћ 17. и 18. било неког физичког 
малтретирања, мучења вас присутних мештана? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  То не знам, нисам то познавао, то су 
били све странци. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли је неко од тих странаца  Вас 
малтретирао, мучио, физички? 
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Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Није ме нико мучио, само дође па те 
мало чвркне по глави, па ово, па оно, а у подруму да се не говори, 
када су ме  отерали у подрум, ту је било свашта. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Питам Вас, за то време, ноћ између 17. и 18. 
октобра, значи дан уочи тог догађаја на такозваном минском пољу, 
да ли се тога можете сетити, да ли је тада ту ноћ у дворишту 
задруге било мучења?  
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  За минско поље ја не знам, само знам 
када сам ишао на посао да сам видео људе, нисам ни то зНао да су 
људи, док нисам дошао на економију, ту је било обуће, свега је било 
разбацано тамо, нисам ја знао да су мртви, детелине је било онако 
згодно, не могу видети. Када сам дошао у економију онда сам чуо 
шта је ту на минском пољу било, а ја не знам, мислим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Дан пре минског поља, јесте ли Ви, рекосте да 
сте Ви били са тим Вашим суграђанима у дворишту задруге. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Када је пао Ловас, били смо, сви смо 
били ишли, потерали су нас у задругу, све су они скупили кога су 
хтели. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  То смо чули, а да ли сте Ви дан пред догађај 
на минском пољу, били у дворишту задруге са осталим мештанима? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ви то питате мало пуно, питајте Ви мене 
што ја знам, немојте Ви мене издалека. Ја сам дошао да ја сведочим 
за Деветака и то немојте ме питати шта, то Ваши знају све шта је 
било у селу и све, најбоље знају они, а ми знамо шта је било, 
немојте Ви мене издалека испитивати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Не, не, нисмо се очигледно добро разумели, 
можда сам ја био непрецизан.  
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Не кажем ја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Ви  сте описали догађаје о Вашем боравку у 
дворишту задруге на дан напада на Ловас, то смо чули.  
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Сада Вас питам за друго окупљање вас 
мештана у дворишту задруге,  то је било 17. октобра, значи дан 
један пред догађај на том такозваном минском пољу. Да ли је тог 
дана било неког оглашавања да се мештани обавезно окупе у 
дворишту задруге и да ће им се неко обратити? 
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Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Чујте, по датумима ја не могу рећи, 
само ја знам, ја сам био горе у задрузи и трефио сам изаћи, неки су 
ишли и са белим крпама на рукама, куда иду, иду у бербу каже, а 
који је то датум био, ја не знам, јер ја нисам био у томе, јер  ја сам 
био на другом послу и тако то да сам видео. А ја о минском пољу 
слабо знам, само знам да су људи отишли, видео сам како  иду 
брати грожђе, а оно минско поље је било, каква берба. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Јесте ли Ви били у задрузи дан пре него што 
су ти људи отишли у то минско поље? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ма чујте, ја по датуму не знам, знам да 
није било добро, то знам, Ви знате када је Ловас пао точно, све 
знате, а ја знам шта је било. То је било да се ниси смео кретати 
слободно, да извинете, ни ићи у WC. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Хвала, немам више питања. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добар дан, господине Антоловићу, 
Бранкица Мајкић, адвокат, бранилац оптужених Љубана Деветака и 
Милана Девчића.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Можете да седнете, боље ћете се чути. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Хвала. Ја бих Вам поставила неколико 
питања у вези са овим што сте данас говорили. Најпре, Ви сте 
објаснили да сте давали стражу на два места. Да ли се можда 
сећате, на којим све местима у Ловасу пре 10.10. је била 
организована стража, односно где су била та стражарска места у 
Ловасу? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ја сам знао за две, био сам код гробља, 
био сам у млину, а за даље ја не знам, то је био све страх. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Ко је Вас распоређивао, ко је одредио да 
идете код гробља и код млина? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ваљда Кризни стожер, ко је био главни. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Име ако можете? 
+Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Молим? 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Ако можете име да ми кажете? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Био је као Јоза Милас, он је био 
председник ваљда, не знам ни ја шта је ко био у селу, ја. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Да ли знате, колико је мештана пре 10.10. 
било распоређено, односно било ангажовано на цивилним 
стражама? 
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Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Е то не знам, јер 10.10. када је било 
пало, ја сам био, кажем, ено рекао сам, који ме је пре питао, да сам 
ишао по крух и то када се десио напад на Ловас, а за то не знам, ја 
знам да сам био, био сам пет, шест пута на стражи, то знам. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  А када сте одлазили на стражу, да ли сте 
имали оружје неко? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Имао сам ловачку пушку. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Ловачку пушку, јесам Вас добро разумела? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Да, то што сам добио на стражи, на 
пункту, то сам имао. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  А осим пушке, да ли Вам је познато шта је 
још од наоружања било? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Ја код мене на пункту више ништа  није 
било. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  А када сте давали страже, да ли сте били 
у цивилу или сте имали неку униформу? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Цивил, каква униформа. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Добро, кратко бих Вас питала само у 
односу на Љубана Деветака за кога говорите да је био главни, па 
мене интересује, да ли је он Вама лично нешто наредио док сте 
били у Ловасу, од 10.10. па до изласка? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  А  који то? 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Љубан Деветак? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ја само са њим сам се сретао једаред у 
селу, када је био, то је он ишао из наше општине, а ја сам ишао у 
општину да се пријавим, као ко је остао у селу ваљда, ја не знам 
шта су они јавили, да морамо ићи у општину се пријавити. И њега 
сам срео, ја и Мартин Шафарик и каже нама двојици, каже, «где сте 
бегунци». Рекох, «ја нисам бегунац, из свог села нисам бежао 
никуда». То је било све што сам ја са њим диванио, јер  Љубан је 
поручивао да ја не идем из села, да ми неће ни коса фалити са 
главе, да дође код мене кући, да не идем, а свеједно када је он 
отишао у Београд, богами сам онда извукао дебљи крај и то добро 
добио батине. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  То говорите о дванаестом месецу? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Молим? 
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Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Говорите о дванаестом месецу када сте 
добили батине? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  То је било у подруму, ако знате када је 
био крвави Бадњак, код нас писало у новинама у Хрватској, то је 
било 26./27., на Бадњак је било, када су дошли по мене и отерали 
ме у општину у подрум и тамо је било ватрено крштење. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Значи, Висте имали само један контакт, 
један сусрет са Љубаном после 10.10.? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Само тај разговор, у селу само ето то 
што је он рекао «где си бегунац», јер ме познао, ми смо ишли у 
школу заједно, ја и он смо ишли заједно у школу. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Добро, значи Вама није ништа наредио, а 
да ли Вам је познато да је неком Вашем другом мештанину наредио 
нешто? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ето кажем, слао је којекога код мене 
кући да ја не идем из села, да ми неће ни коса фалити са главе, а  
хвала Богу добио сам добрих батина. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Моје питање је, да ли Вам је познато да је 
Љубан Деветак нешто некоме наредио  и ако јесте, одакле Вам је то 
познато? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Чујте, не можемо ми знати, што је рекао 
онај, у селу то је све било у опћини где су се они састајали, а шта су 
они решавали и шта нису, то ми не можемо знати сељани, не 
можемо знати. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  А да ли знате, где је Љубан радио? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Када, које године? 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  10.10., после 10.10.1991. године? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Е сада пазите, 10.10. када је пао Ловас 
и то, ми смо ето када је оно ујутру то био напад, скупити и онда смо 
пошли у ту задругу где ме је испитивао претходни судац, који је, ја 
не знам, дошли смо у задругу и тамо смо били.  Е сутрадан или не 
знам ја, тај дан који је био, ја сам то Љубана видео у селу и када је 
он то мени рекао, што је рекао онај, «где си бегунац», не могу се 
сетити који је датум и и то, а да није он био, јер они су састанчили 
свако вече код нас у селу и то није нико знао, то су знали само они 
и шта ће се десити и ко је шта. Ми нисмо могли знати ништа, знам 
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само да нисмо од пет сати смели мрднути никуда, онај полицијски 
час, како бих рекао. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  А да ли Вам  је познато, ко је радио у 
општини? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Био је и Сава Клисурић, он је издавао 
дозволе, колико ми је, јер од њега сам добио дозволу да могу ићи 
кући и којешта. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Добро, хвала Вам, ја немам више питања. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Добар дан, господине Антоловићу, ја  сам 
Градимир Налић, ја браним Милана Радојчића. Да ли сте Ви 
познавали породицу Радојчић пре ових догађаја о којима је реч? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Кога?  
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Милана Радојчића? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Знам да је радио у «Електрославонији», 
он је као електричар радио, ја мислим, ако се не варам. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Добро, јесте ли за време Вашег боравка у 
Ловасу док је била, трајала ова, ови сви догађаји, да ли је Милан 
Радојчић Вама или неком Вашем блиском нанео било какво зло? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Мени није направио, другима не могу, 
за другога говорити, за себе знам. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Рекли сте да сте пре ових догађаја у 
Ловасу такође радили у задрузи. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:   Да. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Рекли сте да сте радили у радном воду у 
задрузи, јесам Вас ја добро разумео? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Где? 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  У радном воду, да је то био радни вод у 
задрузи? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  За време окупације? 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Да. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  То је било оно како да радиш нормално 
у фирми,  што би рекао онај, обавезан си био ићи радити. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Јесте радили Ви исте послове које сте 
радили и пре успостављања? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  У пољопривреди, јесам. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Јесте, реците ми још нешто, тужилац Вас је 
питао, а ја Вас нисам добро разумео, говорили сте да сте возили из 
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неких кућа свиње, кокоши, да ли сте, где сте возили те животиње, 
где сте их одвозили када сте их извадили из кућа? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Чујте, ми смо натоварили, а куда је то 
ишло, ми не знамо, то је ишло сигурно за Шид, то је код нас било у 
задрузи скупљено у дворишту, ту је било јако пуно свиња и 
камионима се возило, али ја не знам куд баш тачно. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:   Реците ми, јесу ли те куће биле 
напуштене? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Напуштене, па када су отишли пре, што 
би рекао онај. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Да ли је та стока иначе морала бити 
евакуисана јер би угинула можда од глади, болести и тако даље, ко 
је хранио њу када су напуштене куће? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  То се клало, износило па се јело у селу, 
паравојне снаге, нема говора. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  А кажите ми, генерално, ако је кућа 
напуштена, ко је хранио те животиње у тим двориштима? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  А ко је био код куће, шта ја знам, на 
пример ја сам на једном крају, ја сам на другом. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Држите молим Вас микрофон испред уста, 
не чујемо Вас. Рекли сте да су те куће биле напуштене? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Да, 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Да ли сматрате да је нормално да се из 
напуштених кућа евакуишу животиње које требају да буду храњене 
негде? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Сигурно да се купило да не би угинуле 
или нешто. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Хвала, реците ми, молим Вас, да ли сте из 
тих кућа осим свиња и живине, износили нешто друго по нечијој 
наредби? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ја не. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Не? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Не. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Добро. Колико је вас било на тим 
пунктовима цивилне страже или цивилне заштите, колико је  људи 
држало једну тачку? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  По двојица.  
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Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Шта је имао од оружја овај други који је са 
Вама био, да ли се сећате ко је био са  Вама? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Није имао ништа, једна пушка била, као 
што сам рекао за ловачку.  
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Каква  је то пушка била, господине? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ловачка. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:   Која врста ловачке, је ли била карабин 
или нешто друго? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ма ловачка.  
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Да ли је карабин или? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Какав карабин. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Молим? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ма ова са патронама, она са куглицама. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Добро, кажите ми, да ли је било 
аутоматског наоружања код цивилне страже? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Код мене не. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Молим? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Код мене на пункту није било. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  А јесте ли видели некога да носи 
аутоматско оружје? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Боме нисам. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Јесте ли видели за то време Јосу Миласа 
можда? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Не, за Јосу Миласа знам, али не знам за 
оружје то какво је. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Цирбу Петра, јесте ли виђали можда 
наоружаног? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Кога? 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Цирбу Жељка, извините, господина Жељка 
Цирбу, познајете ли тог господина? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Познајем. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Шта је он сада, на каквој функцији знате 
ли? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Он је, да ли је он био као 
градоначелник, али није, не знам ја шта је он био, Рендулић Адам 
знам да је ишао у Шид на преговоре, свећеник из Товарника је ишао 
на преговоре неке са војском. 
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Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Да ли је било илочке полиције у Ловасу 
пре уласка Срба и војске, да ли је било полиције из Илока и где је 
била смештена ако је била? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ја не могу казати јер ја нисам био у 
центру, ја нисам у центру, ја живим на крају села, другог краја, 
према гробљу, то Деветак зна где ја живим. Ја нисам могао у центру 
знати која је полиција била у селу, ја то не знам. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Реците ми, молим Вас, да ли је постојала у 
селу организација ХДЗ, Хрватске демократске заједнице? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Молим? 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Да ли је постојала организација Хрватске 
демократске заједнице у селу Ловас? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Е то не знам богме, можда сам ја и 
добио батина што сам био члан ХДЗ. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Где сте постали члан ХДЗ? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  У Ловасу. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Ко Вас је примио у ХДЗ? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ко је примио, чујте двадесет година, ја 
не знам ко је био, ко је правио књижице, искрено, још сам морао 
слагати Вашима да нисам ни члан ни којешта. Да су нашли књижицу 
у мене, не знам шта би било са мном. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Реците ми, молим Вас, да ли је Вама нешто 
познато о томе, да је наоружавање хрватског живља ишло преко 
ХДЗ? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Није. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Није Вам ништа познато? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Ништа. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Да ли су неки Ловашчани ишли у одбрану 
Вуковара, знате ли некога? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  И то не знам. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Не знате? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  Не знам ни за кога, знам само за себе. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Добро, господине Антоловићу, хвала Вам 
најлепше. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ:  И Вама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Од бранилаца, да ли има неко питања? 
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Адв. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ:  Господине Антоловићу, ја сам адвокат 
Војислав Вукотић, бранилац Жељка Крњајића. Имам за Вас само 
једно кратко питање, да ли сте можда тог првог дана, дакле 10.-ог 
или пак 11.10. видели Жељка Крњајића у Ловасу? Завршио сам са 
питањем, господине Антоловићу, ако можете да ми одговорите и ако 
сте разумели и добро чули шта сам Вас питао? Да Вам поновим 
питање ако нисте добро чули? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Нисмо ништа чули, ништа се није чуло. 
Адв.ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Па ево поновићу, ево поновићу. Господине 
Антоловићу. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Да. 
Адв.ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Ја сам адвокат Војислав Вукотић, 
бранилац Жељка Крњајића. Имам за Вас само једно питање, а оно 
гласи, да ли сте можда тог првог дана после напада, знате, дакле 
10. или 11.10. видели Жељка Крњајића у Ловасу? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Видио сам га у ловашкој задруги кад је 
дошо то је било већ после подне предвече и ништа више. 
Адв.ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: А можете ли ближе да објасните кад је 
тачно то било у које време, у којим околностима и евентуално како 
је он тад био обучен, изгледао и томе слично? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Чујте, откуд ја знам, ја знам да је он 
дошо, био је у униформи и сео је на степенице у задруги тамо код 
нас у фирми и седио је, шта ја знам шта је даље било, не знам. 
Њега нисам видио, мислим да је он ишо овако код којекога и да је 
нешта било то не знам. 
Адв.ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Добро господине Антоловићу хвала Вам, ја 
немам више питања за Вас. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље од бранилаца нема више нико је ли тако? 
Од оптужених? Изволите. Само ћемо да, стаћете овде, ево овде има. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Иво, добар дан. Љубан Деветак оптужени.  
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Добар дан, види га. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК:   Иво, спомињао си на суду у Вуковару да ти 
је неко ујутро након 17-ог кад сте позвани наводно на тај састанак, 
дошао и рекао да идеш кући, је ли тако? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Да. 
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Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: А реци ми молим те, твој брат Паво је у то 
време радио у кухињи, је ли тако, као кувар? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Је, је. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Молим? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Јесте. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Је ли он то јутро дошао на посао? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Молим? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли је си га видео то јутро да ли је Паво 
дошао на посао? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Е чујеш, ја сам ишо Љубане у 
пољопривреду, а ја нисам био у задруги да ја знам ди је он даље 
радио, не знам. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Па Иво сад си рекао да си преноћио у 
задрузи. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Па јесам једаред, ту је био и брат. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: А реци ми је ли си знао да он већ ради у 
кухињи? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Па био је тамо један дан што сам био да 
је мало служио, да је тамо ишо ко је шта радио, дрва је носио и 
тако. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ти значи не знаш да је Паво био тамо главни 
кувар? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Не. Он био главни кувар? Ја не знам за 
то. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Исто као и пре упада у село. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Он ни није био кувар никад, њега су 
само звали кувар. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро, а реци ми Иво «визави» тога што је 
он био тамо кувар, добро доћи ће и он па ће причати о томе. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Па добро. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли дозвољаваш могућност да је он 
интервенисао код некаквог Жуће којег ти спомињеш па да је тај 
Жућо те пустио кући? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Па то је реко тај твој Жућо, каже «ајде 
кући ти Антоловић», казао је Антоловић Иван, син, да си реко ти да 
идемо кући да нас пустају из задруге. То је био тај Жућа, ако ти не 
знаш ко је, ја га баш не знам Љубане. 
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Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Питам те Иво поново. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Aјде. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК:  Да ли дозвољаваш могућност да је твој брат 
Паво замолио тог Жућу да тебе и сина пусти кући? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Е то ја не знам, ја то нисам реко, ја 
немам појма. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро, ниси рекао, ја питам само, у реду, 
хвала. Иво, спомињао си да те је други дан тукао некакав мој шогор, 
а то ћу после кад пређем на примедбе. Извињавам се. Ти си горе у 
тој улици Владимира Назора, како си рекао, код гробља близу, је ли 
тако? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Молим?  
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Са кућом си близу гробља у улици 
Владимира Назора? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Па је, па знаш ти ди је моја кућа 
Љубане, немој ми ту. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Знам, знам, ради суда само да се понови. 
Преко пута тебе је врло близу кућа Амбринца? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Амбринац је мало даље према гробљу, 
он је мало даље, можда једно сто метара од мене, Љубане. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Па да, у косо. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Али на другој страни. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: То ти је шогор. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро, јесте. Реци ми да ли се сећаш кућа 
Амбринац Антуна па све до Шафарикове куће код гробља, значи 
преко пута тебе, кад су запаљене пре минског поља или после 
минског поља, односно догађаја на минском пољу или после? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Е Љубане, ја те датуме не могу знат, 
само знам да сам био код покојног Туне Ковачевића у подруму кад је 
горила Грчанчева крај мене, крај моје куће, ти знаш чија је то, 
Јосипа Грчанца, је ли тако? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Та је горила и ја сам онда утеко код Туне 
Ковачевића у подрум, а за твог шогора кућу ја не знам ни ко је 
запалио ни шта, не знам ни кад је било. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро, значи не знаш? 
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Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Не знам то Љубане. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК:  Имам само још две примедбе госпођо судија.  
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Ајде питај већ једаред. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ово што је сведок Антоловић Иван рекао за 
некаквог шогора мога и тако даље, ја сам закључио да се вероватно 
ради о зету Девчић Боже. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Е може бити Љубане и то, може, може 
бити. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: О Слободану Грубачу и одговорно тврдим да 
је Грубач нити 10-ог, нити 11-ог, нити 12-ог није био присутан у 
Ловасу, дакле да није могао Ивана да малтретира. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Па чујеш, представљали су се Љубане 
свакаква имена. Сви су били, што реко онај, сви су били Боже и ко 
је шта, и Стјепани и Ивани кад су дошли у село, Љубане, мислим то 
је тако било. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да, и још једна примедба. Ово што сам ја 
Ивану, добро се сећа, био је у друштву Мартина Шафарика и Мартин 
Шафарик је био наш школски друг, је ли тако? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Па је, па били смо колеге и ја и ти све, је 
ли тако било? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: И Мартин, јесте, а «визави» тога што је тај 
шогор мој Амбринац Антун побегао 10.10. је ли тако? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Па чујеш, ја не знам за то, знам да је 
отишо из села. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Али знаш да је Амбринац побегао из села, је 
ли тако? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Да, он је побјего из села. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Па сам се ја са вама двојицом шалио, ништа 
злонамерно. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Е са Мартином и са мном. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Молим, је ли тако било? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Да, са Мартином и са мном. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: С Мартином и с тобом сам се ја фактички 
поздравио и шалио, је ли тако? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Добро, реко си и  кажеш да смо ми као 
утекли јер смо бјежали из села, нисмо. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Е па но. 
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Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Ако се сјећаш точно шта сам реко. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јеси ли ти то схватио као шалу или као 
претњу некакву? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: А Љубане, откуд знам ја је ли то била 
шала или све, само си казо «Ди сте бјегунци» је ли било тако? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Тако је било. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Е. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро, хвала ти Иване. Немам више 
примедби. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Хвала и теби. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли још неко од оптужених питања? Од 
оптужених нема нико више. Господине Антоловићу, реците ми 
Живан Антоловић какав Вам је то, је ли то неки род Ваш? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: То је мој, од мог ћаће братић, јер мог 
оца и његовог оца то су била два рођена брата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то значи да Вам је Живан Антоловић 
стриц? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Стриц да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми је ли знате околности под којима је 
Живан страдао? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Е то не знам, знам да је био са нама у 
подруму и да не иде преко, да не иде кући, то су ишли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ближе микрофон устима, шта кажете? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисмо Вас чули ово до краја, не удаљавајте 
микрофон. Кажете Живан с Вама био. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Пазите, покојни стриц. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Био је са нама заједно у подруму. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: И изашли смо напоље и он је само напао 
да би ишо кући, а то је већ паравојне снаге су биле у селу и он како 
је ишо кући претрчавао је пут и ту је и настрадао, а не знам, за 
друго ништа не знам. Само ето знам ди је настрадо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми овај Ваш брат од стрица, односно 
Живанов син Ђуро Антоловић. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Да? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се њему дешавало у овом периоду, да ли 
га је неко малтретирао, је ли имате Ви неких сазнања? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Немам појма ни о чему јер они нису код 
мене у улици,  они су даље били, а покојни стриц је био гробљар, 
Живан.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Помињали сте овде неке радове, да ли ме 
чујете? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Чујем, чујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Помињали сте неке радове па ме занима да ли 
је ту прављена нека разлика да су, јесу ли сви мештани радили и 
Срби и Хрвати или су само Хрвати радили, јесу ли радиле жене? Је 
ли прављена ту нека разлика тад у том периоду везано за те 
радове? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Чујте, могу ја сада рећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците  нам. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Већином су претежно су били Хрвати и 
то су ишла и дјеца, моја ћер није имала ни 12 година морала је ићи 
радити, а ја нисам видио Срба, мислим да, оно што је, само су 
Хрвати били, ишли су на те радне акције у фирме радити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте за Милана Радојчића да је он вршио 
неке распореде у задрузи. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Па имо је књигу, неку је књиго имо, шта 
је он водио, шта није, то ја не знам. Не могу казати шта је радио и 
какву је функцију имо, само сам га видио са књигом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је то, да ли знате на шта се односе ти 
распореди? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Па не знам, тамо се давало неки 
распоред, је ли то за посо или за чега, ја не знам, ујутру. То је било 
већином ујутру сам га видио и више га нисам ни видио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми оног дана и ону ноћ пре овог 
трагичног догађаја на минском пољу мештани Хрвати су били 
окупљени и сутрадан ујутру одведени тамо на ту ливацу, реците ми 
како се десило да Ви нисте били у тој групи? Је ли Вас неко спасао? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Ја сам био пуштен кући, ја нисам био, 
већ сам ишо кући, отишо сам кући и трефио сам ићи натраг у 
трговину и онда сам видио ди иду са тима марамама, да ли су имали 
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око рукава, не смеш ти питат никога ништа, видиш ди иду људи, ја 
не знам ни куда ни шта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је Вас пустио кући? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Па био сам у опћини по дозволу јер смо 
морали вадити дозволе да можемо се кретати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Вас, колико сам ја разумела, јесте ли Ви били 
окупљени и Ви тад у задрузи па Вас неко пушта кући или нисте се 
ни скупили ту тог дана пре овог трагичног догађаја на минском 
пољу? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Чујте, ја сад датуме Вам точно не могу 
казати, само знам да смо били скупљени пред задругу и да се 
договори за послове неке и ту смо ми остали цијелу ноћ, ето то. Ту 
смо и остали, е онда сутрадан сам ја био пуштен, неки су остали, е 
онда се то дешавало које шта по селу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми ти Ваши мештани Срби који су били у 
селу почев од напада па надаље, јесу ли они били у униформама 
или са оружјем или су били у цивилу? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: А чујте, видио сам Рудића био у 
униформи то кад је пао Ловас и то, и ови су и Радојчић имали су 
униформу кад се то унишло у село, а овако за време док није рат 
био није се знало код нас у селу ко је Србин, нису имали ништа 
никакве, што реко онај, разлике, није се нико с никим свађо и 
никаквих проблема није било у селу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми за Љубана Деветака онај Ваш 
сусрет са њим, значи тог дана, је ли био Љубан у униформи? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Не, Љубан је имо дугачки капут и шешир 
на глави, мора се Љубан сјећати тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми оног дана кад је био напад на 
Ловас јесте ли Ви били на стражи или имате евентуално сазнања да 
је тог дана била нека стража? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Не, ја сам ишо, тај дан ја нисам био на 
стражи, већ сам ишо по крух, ја сам то већ реко претходнику Вашем 
који је био прије, ишо сам, круха није било, било је већ, то је било 
није било ни герме ни  ништа, већ код пекара кући се ишло и кад 
сам ишо од пекара кући у једној улици пита ме једна Невенка 
Пеулић каже «Иво, јеси ти чуо да ће бити напад у осам сати», реко 
немам појма, као и што нисам имо појма. Кад сам ја кренио нисам 
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дошо до прве куће оно граната буф, што реко онај прсла земља, и 
некако сам дошао до куће и у подрум унишао и из подрума више 
нисам ни изашо, онда су наишли ти, паравојне снаге из села ишли 
по улицама и то се дешавало што се дешавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми пошто сте рекли и данас у судници а 
и раније пред судом у Вуковару да сте били члан ХДЗ-а и рекли сте 
сви смо добивали батине ради тога. Па Вас ја питам да ли је то 
чланство у ХДЗ-у било разлог да се неки људи тамо малтретирају, 
туку или евентуално горе прошли. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Знате шта је? Тим паравојним, 
паравојски је било свеједно само нек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Микрофон устима, молим Вас. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Ја Вама кажем ако сам био Хрват, није 
било везе што сам ја у ХДЗ-у, било је, ниси имо право ништа. Ниси 
имо право ништа такорећи, ишо сам радити за бонове неке Српске 
Крајине, да си могу купити цигаре и којешта. Ето тако је било код 
нас у селу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да је Јосипа Грчанца кућа горела? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је то горела и да ли евентуално знате ко 
је то, на који начин је дошло до тога да кућа гори? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Јел има окривљени код Вас ту који је 
запалио? Јел има окривљени ко је запалио Грчанцеву кућу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми то не знамо, зато Вас питам. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Е па не знам ни ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми ког дана је то било? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Јој, којег дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то било оног дана када је био напад? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: То је било, па није, то је било касније 
већ. Шта ја знам који је дан било, немојте ме по датумима питати, 
нисам имо времена ић у ВЦ а не да сам знао датуме. Немојте ме то 
питат, умарат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Значи, кад кажете то касније, значи не 
оног дана кад је био напад. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Онога дана није било. Онога дана кад су 
у селу унишли, није било палења, није, то је било већ мало, који 
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дан, не знам по датумима нећу говорит кад не знам. Онога кућа 
гори, онога кућа гори, па да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми за овог Вашег брата Паву 
Антоловића. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Да, то ми је брат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођени? Јел тако? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Рођени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте се окупили у задрузи онај први дан, 
рекосте били сте и Ви и брат. Да ли је Ваш брат био малтретиран, 
тучен? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Тучен је био, то сам  био јел је дошо у 
ону радиону задружну и плаче да су га истукли а не знам ни зашто 
ни шта, немам појма. Знам да је неки мали да извинете као циго 
дошао пред њега и каже твој син је био каже онај снајпериста. Каже 
брат; откуд ја знам, није имо ни пушке а не да је био снајпериста. 
Каже, тебе ћу ја убит. Ал ето фала богу, глава му је остала жива. Не 
могу ја знат који је и како му је име и презиме, то ја не могу казат. 
Неки мали је био, отале ко ће знат. Из села није био, јел пазите Ви 
не можете нико знати у селу шта се дешавало док ми нешто не 
кажемо, Ви нас можете питати шта год хоћете ми ћемо одговорити 
само што сам видио, што знам и то а ово што они причају који су 
оптужени, то нема никакве везе, они су то направили и нико други, 
јер је било у Ловасу свега 6,7% Хрвата, овај Срба, онда знате шта је 
и како је. И то је село такорећ горило. Моја улица је пола попаљена 
такорећи, нема становника ништа и дан данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми, ми овде у овој оптужници имамо 
69 страдалих људи, да ли Ви за некога од њих имате нека 
непосредна или посредна сазнања како су страдали? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: То не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Нећу говорит оно што не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У реду. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Ја не говорим оно што не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Славица Јовановић, пуномоћник оштећених. 
Да ли је сведок присуствовао неком састанку на дан напада или 
сутрадан који се одиграо у згради кино-дворане у Ловасу? 
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Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Како сте питали? 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли сте били на састанку у кино-дворани 
након напада? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Не. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Нисте? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Не. Ту није имо нико састанка од Хрвата, 
само су имали паравојне формације и из села Срби, нико други. Ми 
нисмо могли присуствоват нигде. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Овај Ваш сусрет са Љубаном Деветаком да 
ли се можете сетити да ли је он био истог дана напада или касније? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Чујте, откуд ја знам кад сам побего у 
подрум и кад је Љубан дошо у село. Откуд ја знам који је дан било 
то? 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли Вам је позната улога оптужених 
Деветака, Девчића, Радојчића, Крњајића, у затварању неких 
мештана Хрвата? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: И то не могу казати да су они 
учествовали јер нисам ја видио. Не могу, не говорим оно што људе 
нисам познаво. Не могу казат ни за Крњајића, ни за овога, ни за 
онога, а нечије наређење јесте било. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А да ли је нешто Вама односно у том периоду 
било познато нешто о постојању неких минских поља у околини 
села, о постојању неких мина? Да ли сте знали нешто о томе? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Ма ништа, ја нисам био нигде везан ни у 
каквој организацији, сем оно што сам био члан ХДЗ-а ништа друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Микрофон. Антоловићу, микрофон устима. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад што сте причали нисмо чули јер сте 
микрофон удаљили од уста. Поновите поново. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: А поставите ми питање. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Кажем, да ли Вам је било шта познато о 
постојању мина, минских поља у околини села у том периоду? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Није. Не, ништа кажем. Само знам да сам 
био на стражи, нит знам ди је шта било постављено, ништа не знам. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А ове куће из којих сте сакупљали овај, 
домаће животиње и одводили у задругу, чије су то биле куће? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Молим? 
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СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Чије су куће биле из којих сте сакупљали 
домаће животиње и одводили у задругу? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Шта ја знам куд је то ишло даље. Откуд 
ја знам. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Не, само Вас питам да ли су то било хрватске 
куће или српске? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Ма хрватске све су биле куће се ишло 
чистит, нема ту шта. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А зашто су оне биле напуштене? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: У свакој ди је била напуштена, то је 
ишло да се све испразни и готово. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А не, зашто су људи отишли из тих кућа? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Па зато што су морали. Зашто? Да главе 
изгубе, јел су то да су чекали. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Ове пропуснице за кретање, кажете овај, где 
сте то добијали и зашто су Вам оне биле потребне? Пропуснице. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Оћете поновити? 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А пропуснице за кретање кроз село. Да ли 
сте имали пропусницу за кретање по селу? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Па имо сам дозволу, морао сам дозволу 
да идем кроз село. Ако не идеш, оде глава, моро си имати дозволу 
јер на сваком ћошку је била стража њихова. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А где сте добили ту дозволу? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: У опћини. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: У ноћи док сте овај, у ноћи коју сте провели 
овај, у дворишту задруге на клупама, да ли је у том периоду неко 
био тучен? Да ли су војници тукли неке мештане и то да ли је било 
неког малтретирања? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Није било никога пуштенога, то ми смо 
седели у задруги да нисмо смели мрднут ништа. Седели смо као 
скамењени, шта да Вам кажем. А није нико на нас пуцо и да је 
нешто да тај Љубанов неки рођак што је био, тај је мало ишо 
малтретират ал није тако било превише страшно, мало се правио 
важан можда човјек што је на власти. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А да ли је на дан напада овај, претресана 
Ваша кућа? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Молим? 
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СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли је претрешена Ваша кућа на дан 
напада или касније? Претрес куће. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Ја сам био код сусједа у кући, а кад сам 
дошао то је било побацано, син ми је био у оној у школи, што је имо 
црвену мараму партизанску, то су све издерали, бацили ван у 
двориште. Од сина мог од 12 година сметала слика, побацали су. 
Није ништа однето док сам ја био код куће, не могу казат. А кад сам 
ошо од куће, онда ошло све. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Хвала. Немам више питања. 
НАТАША КАНДИЋ: Добар дан. Наташа Кандић. Ја бих Вас само 
питала да ми са неколико реченица опишете шта се то догађало у 
Ловасу. Малопре сте рекли Хрват није био ништа, па нам реците шта 
је то било? Шта се догађало у Ловасу? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Оћете поновит молим Вас? Били сте Ви у 
Ловасу колко се сјећам. 
НАТАША КАНДИЋ: Да. Ево шта сам хтела, да нам својим речима 
кратко опишете од тог напада па до Вашег изласка, шта је, шта се 
догађало у Ловасу? Шта је био циљ нечији? Шта се Вама Хрватима 
догађало? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: А чујте, ја ћу Вам казати, ето кад је пао 
Ловас, ишли су сви у ту задругу такорећ несретно што смо морали, 
онда смо морали ићи на те присилне радове, морали смо ић радит 
нормално, морали смо те дозволе вадити, ја сам на 25-ти 24-ог на 
наш Бадњак, дошли су по мене, ја не знам који су, један је био 
Ловашчан то је био онај Тепавац један, Обрад мислим да је био и 
још један, ја не знам. Дошо је каже, ајд идеш каже у код нас горе. 
Знао сам ди ће бит, ди се туче то сам се надо да ће бит у подрум ко 
свињу гурне те у подрум и чекај оно шта ће бит. У ноћи на 24 на 25-
ти то је било пасно. Ту смо добили батина, ја не знам јел сам добио 
три или четири пут батине, ја и сад имам још озледе. Имам, ал шта 
је ту је. На време осјетим све. То је био ако се сјећате, то је био  
наслов у нашим новинама «крвави Бадњак у Ловасу». То је то било, 
то је било немилост, то се тукло, а зашто и шта то ја не знам, а било 
је кажем ето ја кажем оно само што ме се пита, ја ћу одговорити. За 
оно минско поље то знам, то сам казо, видио сам а куд су ишли чуо 
сам кажу иду на бербу грожђа а шта се десило касније, кад сам ишо 
сутрадан на посо, видим каже то је било минско поље. Ето то је. 
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НАТАША КАНДИЋ: Само још једно питање. Овај, да ли овај, да ли 
можете да нам објасните како Ви сматрате зашто су се овај, те 
снаге, српске снаге ЈНА тако понашли према Вама? Шта су хтели? 
Зашто су то радили тако? 
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ:  Примедба. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Пита га за схватање, мислим не знам. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Па чујте, ја то не могу знати. Шта се 
хтјело, хтјело се ето да нисмо остали у селу. 
НАТАША КАНДИЋ: Микрофон, микрофон. 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Ево, па да, ето хтјело се да нисмо, да 
нас истерају из куће, да нисмо код куће ето шта је. То је било 
најгоре. 
НАТАША КАНДИЋ: Шта да Вас? Ако можете да поновите? 
Сведок ИВАН АНТОЛОВИЋ: Истјерају, то што сте Ви питали ето да 
нисам у селу, шта ја знам Срби шта су намерачили, ето да не 
останемо у селу највероватније, да очисте село и да се насели неко 
други, ал фала богу, ми смо се вратили. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема? Добро. Господине Антоловићу, захваљује 
Вам се ово веће што сте се одазвали да сведочите макар и овако 
путем видео-конференцијске везе.  
 
  Сведочење је довршено. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Главни претрес се прекида у 11 часова и 35 минута и 
биће настављен дана: 
 
 29. септембра 2010.године, у 09 часова и 30 минута, 
исто у овој згради и у овој судници. 
 

Довршено. 
 
ЗАПИСНИЧАР           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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