
1/10 
Транскрипт аудио записа 

са главног претреса од 29. октобра 2010. године 
 
 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 
 

• заменик тужиоца за ратне злочине Небојша Марковић, 
• пуномоћник 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. Бранко Лукић - бранилац опт. Радована Влајковића и 

Миодрага Димитријевића, 
- адв. Јасмина Живић - бранилац опт. Дарка Перића,  
- адв. Бранко Димић, 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. 
 

Приступила је и сведок Нада Чехајић, а Жупанијски суд 
у Вуковару обавестио овај суд да сведок Милка Црномрат 
због здравствених разлога није у могућности да приступи у 
суд у Вуковару и сведочи. 
 
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 
Претрес је јаван. 
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Главни претрес СЕ НАСТАВЉА у 09 часова и 37 минута. 
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 
 

СВЕДОК НАДА ЧЕХАЈИЋ 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан госпођо Чехајић. 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Суд ће Вам прво узети Ваше  личне податке, 
име Вашег оца? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Јосип. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оца Јосипа. Шта сте Ви сад по занимању? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Пензионер. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пензионер, са станом Ваша адреса? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Овде у Београду? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па где иначе имате? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Па сад користим ово што је војно, у 
Београду је Шавничка 26. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које године сте рођени? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: 1946. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: У Ловасу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Ловасу. 
 
 Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ, од оца Јосипа, рођена 1946. 
године у Ловасу, са станом у Београду, ул. Шавничка бр.26, 
пензионер. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу Вам прочитати имена и презимена свих 
оптужених па ћете Ви рећи да ли сте евентуално с неким у сродству 
или у некој завади. Оптужени: Љубан Деветак, Милан Девчић, 
Милан Радојчић, Жељко Крњајић, Миодраг Димитријевић, Дарко 
Перић, Радован Влајковић, Радисав Јосиповић, Јован Димитријевић, 
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Саша Стојановић, Драган Бачић, Зоран Косијер, Петроније 
Стевановић, Александар Никилаидис, је ли Вам неко род или сте с 
неким у свађи од њих? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Не. 
 
 Са оптуженима несродна, није у завади. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 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 исказ положићете заклетву, понављајући речи које ја 
изговорим. Заклињем се. 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему. 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Да ћу о свему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што пред судом будем питана. 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Што пред судом будем питана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину. 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Говорити само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: И да ништа од онога што ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати. 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Нећу прећутати. 
 
 
 Опоменута, упозорена, а након полагања заклетве 
изјављује: 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ja бих Вас замолила госпођо Чехајић да 
седнете, биће и лакше нама да Вас чујемо због тог микрофона. Ево 
ставићемо столицу. Пред Вишим судом у Београду води се кривични 
поступак против ових четрнаест лица које сам Вам прочитала због 
кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва, 
предмет оптужбе су дешавања у Ловасу у десетом и једанаестом 
месецу 1991. године и страдање шездесетдевет цивила хрватске 
националности у том периоду. Ближи предмет оптужбе напад на 
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Ловас и страдање цивила у нападу, затим страдање цивила у том 
периоду убиствима, телесним повређивањима, противзаконитим 
затварањима и догађај на тзв. «минском пољу» и страдање цивила 
при истом. Испричаћете суду шта је Вама познато у вези свих тих 
дешавања, да ли сте у том периоду били у Ловасу, ко је Ваш страдао 
у тим догађајима и све што Вам је познато из тог периода. Изволите. 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Ја сам по занимању медицинска сестра, 
радила сам у пољској болници до пада. Та дешавања у Ловасу су се 
дешавала у то време тако да ја ништа са тим нисам упозната тада и 
ништа нисам знала. Све касније то је кроз медије и то. У тим 
страдањима је брат мој настрадао и поводом тога шта је било, ко, 
како, ја то ништа не знам јер нисам могла ни знати јер је то, а муж 
је погинуо 12.10., а брат 18.10. тако да ја сам стварно тада у то 
време била онако и нисам са ничим тим упозната шта се дешавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где рекосте да сте Ви били тад у том периоду, 
нисам Вас добро чула? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: У вуковарској болници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У вуковарској болници? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Да, пошто сам сестра медицинска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми је ли Ваш брат Томислав Сабљак 
1949. годиште од оца Јосипа то Вам је рођени брат? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Не, то је полубрат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Полубрат? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: По тати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекосте да је страдао, погинуо 18.10.1991. 
године, каква су Ваша накнадна сазнања везано за погибију Вашег 
брата, од кога сте сазнали и шта сте сазнали? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Па то је углавном преко медија, нисам ни 
била тад један период тамо и не познам, не не познам пуно људи, те 
што сте прочитали стварно не знам ништа. То што је на телевизији 
било, што сам прочитала у штампи и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли имали још неког, ко Вам је живео у 
Ловасу, мајка, отац, неко, је ли Вам живео у Ловасу? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Је, ја сам јако рано остала без родитеља и у 
Дому сам била тако да имам стричевиће и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли они у том периоду били у Ловасу? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Ја не знам ко је био али јесу јер су ми и два 
брата од стрица настрадала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А која су Вам то браћа од стрица? 
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Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Марко и Ива Сабљак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли имали неки контакт са том родбином 
везано за та дешавања? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никад? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Нисам долазила, једном сам ишла на гробље 
и срела сам али мислим нисмо имали о чему причати и тад су 
емоције прорадиле и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јесте ли икада чули од неког од родбине 
шта то би са тим Вашим полубратом Томиславом, како, на који 
начин је погинуо? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Па кроз причу само да су на минска поља, а 
иначе појединости нисам, вероватно нисам, не да нисам желела 
него једноставно сам то потиснила и имала сам, тад сам била 
стварно и муж и брат и браћа од стрица тако да нисам била, многе 
ствари ја и не сећам се и не памтим ипак је то двадесет година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а реците ми рекосте да сте Ви рођени у 
Ловасу, јесте ли Ви живели у Ловасу? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Нисам, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Била сам у Дому у Винковцима, школу 
завршила и тако даље, радила, долазила сам, имала сам маћеху и 
онако месечно, недељно и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи нисте ни живели у Ловасу. 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Нисам, тако да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите тужиоче. Браниоци?  
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добар дан госпођо Чехајић, Бранкица 
Мајкић адвокат бранилац оптуженог Љубана Деветака и Милана 
Девчића. Мени је искрено жао због трагедије која Вас је снашла, и 
ја ћу само кратко Вам поставити два питања. Само ми реците да ли 
познајете Милана Девчића из Ловаса? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Има још један Милан Девчић, сад не знам. 
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Божин син, ако Вам то нешто значи. Боже и 
Љубице. 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Па ја сам чула, мислим, ја мислим да је био 
трговац тата његов, не знам, стварно не знам. 
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, хвала Вам најлепше. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље. 

ВР
З 0

38
0



6/10 
Транскрипт аудио записа 

са главног претреса од 29. октобра 2010. године 
 
 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Добар дан госпођо Чехајић, ја се 
придружујем саучешћу које је изјавила колегиница Мајкић и желим 
да Вас питам Ви сте споменули да Вам је и супруг 12-ог погинуо, жао 
ми је што питам о томе, а да ли је он страдао такође у Ловасу или 
где је страдао? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Не, не, у Вуковару. Ја сам била у болници, а 
он је био у дворишту нашем. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: А је ли он страдао као војник или у неком 
статусу, шта је он био по професији да ли можете да нам кажете? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Не, не, он је био новинар. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Он је био новинар, је ли се сазнало икада 
како је страдао новинар у Вуковару? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Па тад смо били заједно у подруму. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Њега је погодила граната? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Јесте, је граната. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Хвала најлепше. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље, од бранилаца нема нико. Од 
оптужених? Изволите. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ:  Добар дан госпођо Чехајић. Ја сам оптужени 
Девчић Милан, да ли ме познате и да ли сте ме виђали? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Па ја нисам. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ:   Нисте ме виђали? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Ја нисам. Ти си можда са Томом и са 
Славицом био, ја сам отишла из села рано у Дом, тако да многи нису 
знали да Томо и Славица имају сестру. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми да ли сте Ви у дванаестом месецу 
боравили у Београду? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: У дванаестом? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ:  Да, након изласка из Вуковара да ли сте били 
у Београду? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Јесам код деце. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ:  Били сте? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Да, ћерка је моја овде. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ:   Да ли се сећате да смо се срели у Београду и 
то случајно у пролазу? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Ја се не сећам. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Не сећате се? 
Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Не сећам се. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Кнез Михајлова? 
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Сведок НАДА ЧЕХАЈИЋ: Не, не могу се сетити. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ:  Не можете се сетити, добро. Ништа, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има још неко од оптужених? Нема. 
Пуномоћници? Нема нико више.  
 
 Довршено испитивање. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Госпођо Чехајић, захваљујем Вам се што сте се 
одазвали да сведочите. Изволите. 
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Судија, ја сам хтела обзиром да сте 
отпустили сведока, везано за предлог за укидање притвора ако могу 
да замолим ово веће поступајуће да одлучи по њему, па ако могу 
кратко да образложим оно око чега можемо сви да се сложимо да 
притвор заиста дуго траје у овом поступку, да здравствено стање о 
чему постоји документација у предмету оптуженог Љубана Деветака 
просто тражи једну посебну негу, Ви сте упознати са тим да још 1. 
септембра је предложен предлог на ВМА, то до данас није урађено 
иако сте Ви то одобрили и наравно хвала Вам на томе. 2. октобара је 
такође имао здравствених проблема, збринут је али то није просто 
нега коју мој брањеник треба у својим годинама и уопште у стању у 
ком се налази, мислим ту има притворске јединице које су 
претрпане и на уопште свеукупно његово здравствено стање. Мени 
је опет драго да је Апелациони суд овај, позвао се на све оне 
одредбе на које одбрана указује читав овај период колико притвор 
траје и на нужду да се сведе на најкраће неопходно време и позива 
се на чл.5 Конвенције о људским правима, ја упућујем ето и молбу 
да се размотри могућност уколико ово веће цени да је неопходна 
било каква мера уколико мисли да би боравком на слободи мој 
брањеник на било који начин ометао овај поступак, што сматрам да 
не стоји, поготово ако ево показала се већ као пракса, саслушавамо 
сведоке путем видеовезе овог месеца од десет планираних, шест 
сведока чак није саслушано, молба је просто да уважите овај 
предлог и да укинете притвор према оптуженом Љубану Деветаку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Адвокат Фурјановић Бранислава. Ја 
сам јуче предала предлог за укидање притвора за оптуженог 
Петронија Стевановића и ја би и сада усмено замолила веће да се 
Петронију Стевановићу укине притвор. Он је једини од свих 
оптужених који се не терети за смрт ниједног лица а ипак је у 

ВР
З 0

38
0



8/10 
Транскрипт аудио записа 

са главног претреса од 29. октобра 2010. године 
 
 
притвору. У свим решењима као и оптужници се наводи да је 
припадник добровољачке групе «Душан Силни» што апсолутно није 
тачно до сада у поступку то апсолутно није утврђено. Осим тога, 
већина сведока иако се везује за име Петроније, дакле, нити су га 
препознавали, овај, описи су им у потпуној супротности и углавном 
се односе на друга лица, на лица која нису чак ни обухваћена 
оптужницом. Петроније Стевановић има супругу која му је заиста 
овај, тешко болесна након што прибави последње налазе доставићу 
те налазе, и како у разговору са њом рекла ми је да су је питали у 
дому здравља пошто стално малтене прима инфузију и друге 
лекове, да ли она уопште има некога ко може да се стара о њој. Из 
свих напред наведених разлога, ја молим веће да одлучи по 
предлогу да се Петронију Стевановићу окривљеном укине притвор. 
Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац? Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја се противим предлозима за укидање 
притвора, мислим да и даље стоје разлози због којих је притвор 
одређен и због којих је продужаван, није се ту нешто променило. 
Што се тиче ових навода који би били за завршну реч у погледу тога 
да ли је доказано или није доказано да је Петроније Стевановић 
извршио кривично дело, оптужница је на правној снази, постоји 
основана сумња као основ за одређивање притвора, а ово све ће суд 
да реши када буде донео пресуду. 
 
 
 Веће доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ОДБИЈАЈУ СЕ  предлози бранилаца оптужених Љубана 
Деветака и Петронија Стевановића да им се укине притвор 
јер још увек стоје разлози због којих је и до сада притвор и 
одређен а потом и продужаван. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, с обзиром да, везано за ову двојицу 
оптужених степен основане сумње није ништа мањи него што је био, 
чак напротив, нема ко у овој судници да управо њих није спомињао. 
Веће сматра да тачка 5 још увек постоји, па је из тих разлога и 
одбило овај предлог, ове предлоге. А сем тога, и Апелациони суд је 

ВР
З 0

38
0



9/10 
Транскрипт аудио записа 

са главног претреса од 29. октобра 2010. године 
 
 
недавно одлучивао везано и за њихове притворе и нашао да ти 
разлози постоје. 
  

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Главни претрес СЕ ОДЛАЖЕ, а наставак одређује у 
дане: 

 
17., 18., 19., 22., 23., 24., 25 и 26. новембар 2010. године, 

све са почетком у 9,30 часова. 
 

 За дан 17. новембар 2010. године заказано је испитивање 
сведока: 
 Јање Марковић и Весне Латас 
 

За дан 18. новембар 2010. године заказано је испитивање 
сведока: 
 Љубице Мађаревић и Наде Бадањак 
 
 За дан 19. новембар 2010. године заказано је испитивање 
сведока: 
 Јосипа Бадањка и Марије Бадањак 
 

- Палата правде, судница 3. 
 

 За дан 22. новембар 2010. године заказано је испитивање 
сведока: 
 Руже Рупчић и Лује Бургер, а 
 

путем видеоконференцијске везе из Жупанијског суда у 
Вуковару: 
 
 За дан 23. новембар 2010. године заказано је испитивање 
сведока: 
 Јураја Павлића и Петра Лемуновића 
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 За дан 24. новембар 2010. године заказано је испитивање 
сведока: 
 Антуна Павошевића и Розалије Јонак  
 
 За дан 25. новембар 2010. године заказано је испитивање 
сведока: 
 Ђурђице Ане Видић и Ане Шалај 
 
 За дан 26. новембар 2010. године заказано је испитивање 
сведока: 
 Зоре Пољак и Анастазије Будински 
 
 - Устаничка 29, судница 2. 
 
 Довршено у 9,58 часова. 
 
 
ЗАПИСНИЧАР       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА 
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