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УТВРЂУЈЕ СЕ  да су на главни претрес приступили: 
 

• заменик тужиоца за ратне злочине – Небојша 
Марковић 

• пуномоћник оштећених Славица Јовановић 
• сви оптужени и  
• браниоци адвокати: Бранкица Мајкић бранилац 

оптужених Љубана Деветака и Милана Девчића, 
Градимир Налић, бранилац оптуженог Милана 
Радојчића, Војислав Вукотић бранилац оптуженог 
Жељка Крњајића, а на данашњем претресу мењаће и 
адвоката Јасмину Живић браниоца оптуженог Дарка 
Перића, Бранко Лукић бранилац оптужених Миодрага 
Димитријевића и Радована Влајковића, Ђорђе Калањ 
бранилац оптуженог Радисава Јосиповића, Гордана 
Живановић бранилац оптуженог Јована Димитријевића, 
Слободан Живковић бранилац оптужених Саше 
Стојановића и Драгана Бачића а на данашњем претресу 
мењаће и адвоката  Браниславу Фурјановић 
браниоца оптужених Зорана Косијера и Петронија 
Стевановића и адвокат Радослав Шошкић бранилац 
оптуженог Александра Николајидиса. 

 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 
Претрес је јаван. 
 
Главни претрес се наставља у 09 часова и 38 минута. 
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
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ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 
 
 

          КОНСТАТУЈЕ СЕ  да се испитивање сведока  врши путем 
видео-конференцијске везе успостављене са Жупанијским 
судом у Вуковару у присуству судије Јадранке Курбел и 
судијског помоћника Вишег суда у Београду Наде 
Трипковић. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да сада видимо ко је од сведока, добар 
дан судија Курбел. 
Судија ЈАДРАНКА КУРБЕЛ: Добар дан и Вама и вашем већу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, имам информацију да је приступила 
сведок-оштећена Марија Видић, а реците ми само за другог сведока 
Марицу Ходак. 
Судија ЈАДРАНКА КУРБЕЛ: За другу сведокињу је позив враћен, 
достава је покушана значи неуредна је достава, ми ћемо касније 
погледати разлоге неуручивања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ  да је по изјави судије Јадранке Курбел 
у Жупанијски суд у Вуковару приступила сведок-оштећена 
Марија Видић а за сведока Марицу Ходак, нема доказа да је 
уредно позвана.  
 
 

Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан госпођо Видић, да ли се чујемо? Да 
ли ме чујете? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Чујем, чујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли Ваши лични подаци од оца Стјепана, 
домаћица, адреса боравишта Ловас, улица Владимира Назора бр. 67, 
рођени сте 1951.године и несродни са оптуженима? 
Сведок МАРИЈА ВИДИЋ: Да. 
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Са личним подацима као на записнику о испитивању 
сведока Жупанијског суда у Вуковару Кир.887/07 од 
23.11.2007.године.  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Госпођо Видић бићете саслушани као сведок, 
као сведок сте дужни истину да говорите, давање лажног исказа је 
кривично дело, пре него што кренете да сведочите, положићете 
заклетву тако што ћете понављати ове речи које ја изговорим. 
Заклињем се. 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему што пред судом будем питана. 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Да ћу о свему што пред судом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему. 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Да ћу о свему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што пред судом будем питана. 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Што пред судом будем питана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину. 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Да ми је ишта што ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати. 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Нећу прећутати. 
 
 
 Опоменута, упозорена, након полагања заклетеве, 
изјављује: 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред овим судом се води кривични поступак 
против Љубана Деветака, Милана Девчића, Милана Радојчића, 
Жељка Крњајића, Миодрага Димитријевића, Дарка Перића, 
Радована Влајковића, Радисава Јосиповића, Јована Димитријевића, 
Саше Стојановића, Драгана Бачића, Зорана Косијера и Петронија 
Стевановића и Александра Николајидиса, због кривичног дела ратни 
злочин против цивилног становништва. Предмет оптужбе је 
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страдање 69 цивила хрватске националности у месту Ловас у 
десетом и једанаестом месецу 1991. године, односно предмет 
оптужбе је страдање цивила у нападу на Ловас, затим убиства, 
телесна повређивања, противзаконита затварања цивилног 
становништва у овом периоду и страдање цивила на такозваном 
минском пољу. Испричаћете суду шта је Вама у вези свих ових 
дешавања познато, ко је страдао у овим дешавањима од Ваших 
ближих, да ли сте у време напада и уопште у том периоду били у 
Ловасу и суд иначе има пред собом Вашу изјаву коју сте дали по 
замолници овог суда пред Жупанијским судом у Вуковару 
23.11.2007. године, и саслушавани сте такође у Окружном суду у 
Осијеку 17. ожујка 1993. године и на главним претресима пред 
Жупанијским судом у Вуковару где сте кратко, само је констатовано 
да остајете при ранијим исказима. Испричајте суду у вези ових 
дешавања где сте Ви били у том периоду и све што Вам је познато у 
вези тога, као и ко је од Ваших страдао. Изволите. 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ:  Хвала. Ја сам била 10.10.1991. од 
друге гранате рањена. Ја сам онесвешћена била, ја за друго ништа 
Вама не могу рећ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте ми Ваш супруг да ли се звао Марко 
Видић? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се са њим десило у овом периоду? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Он је погинио 18.10. на минском 
пољу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми тог дана 10.10.1991. године, јесте ли 
Ви становали на овој истој адреси Владимира Назора бр. 67? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Јесам, али су дошли онда кад су 
дошли у село, онда су ме однели на колицима, скроз до опћине, ја 
сам онесвешћена, ја не знам ништа Вама рећ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми где се то десило? То кад сте Ви 
повређени, јесте ли Ви тог дана односно то јутро? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: У кући, у кући сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У кући? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ:  У кући сам била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли били у подруму? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: У кухињи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли били у подруму? У кући самој? 
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Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: У кући сам била, у кухињи сам 
била. Од гелера. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми колико је граната пало на Вашу 
кућу? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Две. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Две гранате. 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Две гранате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли је нека кућа у близини исто 
тако погођена гранатом да је то Вама познато? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Па комшија, сусед пред кућом и 
преко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још две куће је ли? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Да, још две куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми ко је тада са Вама био у кући том 
приликом? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Па била сам ја сама том приликом 
баш. Ови су моји били вани и онда сам отишла некако у подрум, али 
онда сам кад сам се спустила у подрум, онда сам се онесвестила 
скроз.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми где сте, где Вас је, где сте били 
повређени, по ком делу тела? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: У лијеву ногу на три мјеста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте после тога? Кажете, били сте у 
несвести, где сте после тога збринути? У којој болници? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Возили су ме код доктора нашег, 
наш доктор није радио, онда су ме носили у Шид. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вас је то возио код доктора и? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Ја Вам то не могу рећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Неки је био црвени ауто колко 
мало сам видила и онда су ме у Шид носили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико кажете били сте, колико сте били дуго 
одсутни из Ловаса када сте се после вратили после тог збрињавања 
у болници? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Па била сам 14 дана у болници, 
онда сам ишла код ћери, дошла је кћер по мене и онда сам била код 
ње и тако да сам се онда након два месеца вратила кући. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Након два месеца? Значи, у дванаестом месецу 
Ви долазите у Ловас? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми када сте у дванаестом месецу дошли 
у Ловас шта сте затекли тамо? Шта се дешава? Јесте ли чули на који 
начин је Ваш супруг страдао? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Да, чула сам онда да је страдао и 
да је било јако зло, није било пар дана, онда су дошли и рекли су 
нам да нисмо више пожељни бити ту и да се спремамо и да идемо. 
Ујутру на аутобусе седам сати и ето то је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је то рекао да нисте више пожељни да 
останете ту? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Па ја Вам не могу то рећи, био је 
неки војник, дошао код нас у кућу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми да ли сте нешто ближе сазнали, 
Ваш супруг Марко Видић како је то завршио тог дана и страдао на 
том минском пољу? Је ли Вам неко причао нешто? Шта се то 
десило? На који начин? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Ја Вам то не могу ништа рећи. Ја 
нисам била тамо и не знам ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А реците ми Ваш девер Божа Видић, је 
ли Вам то девер? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Јест, девер. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми овај, шта се с њим десило? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Па тако сам чула, у кући да су га 
убили, а ја Вам не могу то рећ, ја нисам то видила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми у овом периоду да ли сте дошли још 
до неких сазнања везано за дешавања у Ловасу након што сте се 
вратили? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Не, ја нисам ишла никуда од 
куће, нисам могла право ни ходати. Ништа ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Од ових оптужених које сам Вам 
прочитала, да ли некога познајете? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Не, ја сам слабо јако познавала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите тужиоче. Немате питања. Од 
бранилаца да ли неко има питања? Од оптужених да ли неко има 
питања? Изволите. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Добар дан, госпођо Марија. 
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Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Добар дан. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Ја сам Жељко Крњајић бивши мештанин 
Ловаса. Да ли ме познајете? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Не, ја те не познам. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Да ли се сећате тај дан кад сте рањени, 
какве је боје био тај ауто којим сте пребачени у Шид? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекла је црвени. 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Црвени је био колко се сјећам, а 
ко је био не знам ко је био. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Кад сте лежали у Митровици у болници, да 
ли Вам је у посети била Милка Крњајић моја мати? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Није била. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Молим? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Није била. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Да ли Вам је била Ана Ходак и Марица 
Ходак? Молим? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Да. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ:  Молим? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Марица је и Ана била. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Ја мислим да Вам је била и моја мати, од 
ње сте тражили чешаљ и огледалце да Вам донесе. 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Ја не знам, ја не знам да је била 
мати. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Да ли се сећате да сам ја стајао на вратима 
Ваше собе доле у подруму, не знам, чини ми се да сте били у соби 
број 6 а ја сам био у соби број 4. Да ли се сећате уопште неког 
мушкарца из Ловаса? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Ја се сјећам да сам ја лежала у 
соби број 6 али ја нисам, мени није нико био. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Ја сам госпођо давајући своју одбрану пре 
годину и по у овом суду, рекао Ви сте у задружном ауту плавоме 
«Форду» одвежени за Шид а одвезао Вас је један полицајац, 
односно милиционер у оно време и ја, ја, Жељко Крњајић. Да ли се 
сећате тога? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Ја се тебе не сећам. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Били сте умотани у шарену деку, ћебе, 
лежали сте на задњем седишту и што кажете били сте на моменте 
онесвешћени. 
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Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Да. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Да ли су Вас двојица мушкараца одвезли из 
Ловаса у Шид? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Да. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Добро, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Има ли још неко од оптужених? 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Само би реко, ја стојим иза онога што сам 
рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, жена се не сећа, шта сад да радимо.  
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ:  Добро, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још неко од оптужених питања? 
Нема. Пуномоћник оштећених. Изволите. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Славица Јовановић, пуномоћник оштећених. 
Колико је година имао Ваш син те 1991. године у октобру? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Молим? 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Колико је година имао Ваш син тад кад се то 
дешавало? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Двадесет. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Двадесет, а кажите ми овај, тад кад Вам је 
речено да треба да напустите Ловас и кад сте одлазили из Ловаса, 
да ли је неко тражио од Вас да потпишете неку изјаву? 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Не. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Добро. Хвала. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ако нема више питања, госпођо Видић. 
Изволите. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ја бих приговорио овом питању 
пуномоћника оштећеног. Ја не знам одакле пуномоћнику оштећеног 
податак да сведок има сина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Постоји изјава у суду у Осијеку где она помиње 
сина Томислава и покојног супруга Марка. То је изјава од 17. ожујка 
93. Добро. Госпођо Видић захваљујемо Вам се што сте се одазвали 
да сведочите.  
 
 
 Завршено испитивање сведока.  
 
Сведок-оштећена МАРИЈА ВИДИЋ: Хвала. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се одјавимо са Жупанијским судом у 
Вуковару.  
 
  

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Главни претрес се прекида у 10 часова и биће 
настављен дана: 
 
 

28.10.2010. године, 
са почетком у 09 часова и 30 минута. 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, сутра немамо претрес јер за ове сведоке 
Јелену Краљевић и Марију Туркаљ рекла сам јуче да нас је суд у 
Вуковару обавестио због болести не могу да дођу, а документацију 
ће проследити. И остаје још за 29.10. је неизвесно још за једног 
сведока да ли ће доћи или неће, за другог је извесно да неће доћи. 
 
 
   Довршено у 10 часова. 
 
 
ЗАПИСНИЧАР          ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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