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Транскрипт аудио записа 

са главног претреса од 23. новембра 2010. године 
- видеоконференцијска веза са Жупанијским судом у Вуковару- 

 
 
 

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 Деветака и Девчића, Марија Ивановић 
бранилац оптуженог Радојчића по заменичком 
пуномоћју адв.Градимира Налића, Војислав Вукотић 
бранилац оптуженог Крњајића, Бранко Лукић бранилац 
оптужених Миодрага Димитријевића и Радована 
Влајковића, Јасмина Живић бранилац оптуженог 
Перића, Бранко Димић бранилац оптуженог Јосиповћа, 
Слободан Живковић бранилац оптужених Стојановића 
и Бачића, а на данашњем претресу мењаће и 
адв.Гордану Живановић браниоца опт.Јована 
Димитријевића, Бранислава Фурјановић бранилац 
оптужених Косијера и Стевановића, Радослав Шошкић 
бранилац оптуженог Александра Николаидиса. 

 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 
 Претрес је јаван. 
  
 Главни претрес СЕ НАСТАВЉА у 09 часова и 40 минута 
испитивањем сведока путем видео конференцијске везе са 
Жупанијском судом у Вуковару у присуству судије Јадранке 
Курбел и судијског помоћника Вишег суда у Београду 
Месарић Маријете. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан госпођо Курбел, да ли се чујемо? 
Судија Жупанијског суда у Вуковару ЈАДРАНКА КУРБЕЛ: Добар дан, 
ја Вас чујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок Јурај Павлић је у судници? 
Судија Жупанијског суда у Вуковару ЈАДРАНКА КУРБЕЛ: Да, он је 
овде присутан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја ћу само да констатујем. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је у Суду у Вуковару приступио 
сведок оштећени Јурај Павлић, а за сведока Петра 
Лемуновића Служба за сведоке Републике Хрватске 
обавестила суд у Београду да ће овај сведок оштећени 
26.11.2010. године приступити да сведочи у Виши суд у 
Београду. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 

 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ ЈУРАЈ ПАВЛИЋ 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Павлићу, да ли се чујемо? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Чујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рећи ћете ми Ваше личне податке, име Вашег 
оца? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Ја сам Јурај Павлић, име оца 
Антун. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало одмакните микрофон јер нешто се, 
пошто је много примакнут мало ми овде са неким шумовима чујемо. 
Од оца Антуна је ли тако? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте Ви по занимању? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Ја сам у Њемачкој радио шлосер. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад сте пензионер, је ли тако? 
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Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: У Раковици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година рођења 22.10.1935. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми Вашу адресу на којој живите? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Живим у Ловасу, Томислава 24. 
 
 Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ, од оца Антуна, рођен 
22.10.1935. године у Раковици, пензионер, са 
пребивалиштем у Ловасу, ул.Томислава бр.24. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сада ћу да Вам прочитам имена и 
презимена оптужених па ћете Ви рећи да ли сте са неким у сродству 
или у завади: 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, 
Александар Николаидис, је ли Вам неко род од ових људи или сте са 
неким можда у завади били? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Није, нисам у завади са никим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Са оптуженима несродан, није у завади. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Павлићу, 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 криивичном 
гоњењу. Пре него што кренете да дајете исказ положићете заклетву 
понављајући ове речи које ја изговорим. Заклињем се. 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему. 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Да ћу о свему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што пред судом будем питан. 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Што пред судом будем питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину. 
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Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Говорити само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа што ми је познато нећу прећутати. 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: И да ништа што ми је познато 
нећу прећутати. 
 
 
 Опоменут, упозорен, а након полагање заклетве 
изјављује: 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред Вишим судом у Београду води се кривични 
поступак против ових четрнаест лица због кривичног дела ратни 
злочин против цивилног становништва. Предмет оптужбе је 
страдање шездесетдевет цивила хрватске националности у месту 
Ловас у десетом и једанаестом месецу 1991. године односно 
предмет оптужбе је страдање цивила у нападу на Ловас, затим у том 
периоду убиства, телесна повређивања, противзаконита затварања 
цивилног становништва и страдање цивила при овом догађају на 
тзв. минском пољу. Испричаћете суду у вези ових догађања шта је 
Вама познато, јесте ли у време напада и у десетом и једанаестом 
месецу били у Ловасу, ко је од ваших тамо страдао, све чега се 
сећате везано за ова догађања која су предмет наше оптужбе. 
Изволите. 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: У Ловасу нисам у то време био, 
био сам то време у Њемачкој, али сам чуо све о чему се ту ради и 
шта сад Вас занима Ви мене питајте па ћу одговорити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало одмакните уста од микрофона јер 
много Вас јасније чујемо. Реците ми господине Павлићу у то време 
ко је био у Вашој кући, односно ко је био у Ловасу у време самог 
напада? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: За време напада ја се то не сећам, 
ја сам био у Њемачкој. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажете да немате сазнања у вези овог 
догађаја непосредних али сте чули шта се тамо десило, реците ми 
од кога сте чули, шта сте чули и реците ми да ли су Ваши синови 
Жељко и Дарко Павлић? 
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Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Јесте. Ја сам чуо за моје синове, 
да су тамо настрадали и да су их одвели масакрирали четници и 
убили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте суду од кога сте то чули и шта сте 
чули? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Ја како, чуо сам од народа, од 
којих су тамо становали, који су били за то време у Ловасу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се Ваша супруга зове Ружица Павлић? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли са Ружицом разговарали шта се то 
десило? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Јесам, она ми тад рекла да су 
синове одвели, како се зове, заборавио сам, ја се њих не сећам, овај 
Мирко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Имам записано, могу ли извадити? 
Једнога ми је одвео Рудић Мирко, а ко је с њим још био то жена 
исто не зна, то ће он рећи ко је био, ко му је наредио и зашто је то 
водио, а синови никоме зло нису направили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми, не морате даље из тога да 
читате, реците ми да ли је Ваша супруга Ружица жива, је ли живи 
сада у Ловасу? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Јесте, жива је и у Ловасу живи, у 
тој истој кући Томислављева 24. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је она са здрављем и да ли је у могућности 
да она се појави да сведочи? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Здрава је ваљда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми кад сте Ви напустили Ловас, 
од када сте у Немачкој? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Од 1969. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од 1969. је ли? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Јесте и живио сам 25 година тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 25 година сте били у Немачкој. Пре ових 
дешавања да ли сте долазили у Ловас? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли сте од супруге сазнали на који 
начин су Ваши синови страдали? 

ВР
З 0

38
0



6/7 
Транскрипт аудио записа 

са главног претреса од 23. новембра 2010. године 
- видеоконференцијска веза са Жупанијским судом у Вуковару- 

 
 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Ја сам сазнао већ кад је она исто 
побегла за Немачку и тамо дошла и тако сам обавештен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Вам је она то испричала, зашто је побегла 
за Немачку, шта се то у селу дешавало? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Била је протерана, истерали је ови 
четници који су тамо били, не само њу него њу и њену сестру и 
шогора, сви су дошли код мене на стан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете неког од ових људи оптужених 
које сам Вам прочитала? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Познам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Познам Божу Девчића, познам 
овога Деветака. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Божа Девчић није на овој оптужници. 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Познам Деветака, познам овог, 
како се зове, Рудића Мирка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није ни он на оптужници, они су можда на 
хрватској оптужници, не знам. Да ли знате Милана Девчића? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Милан Девчић, па сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Милана Радојчића? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Не знам, њих не познам тако 
много. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Вам је Ружица рекла шта се то дешавало у 
селу, под којим околностима се то све одиграло да неко води Ваше 
синове? Јесу ли били негде заробљени, је ли она дошла до неких 
сазнања на који начин и кад су они убијени? 
Сведок-оштећени ЈУРАЈ ПАВЛИЋ: Е па то она зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Има ли неких питања? Тужилац нема. 
Браниоци немају. Оптужени немају. Пуномоћник? Нико нема. Добро. 
Господине Павлићу захваљујемо Вам се што сте се одазвали да 
сведочите. Ми смо мислили да имате више сазнања, да сте били у то 
време у Ловасу. 
 
 Довршено сведочење. 
 
 Суд доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Главни претрес СЕ ПРЕКИДА у 09 часова и 52 минута и 
биће настављен дана 24.новембра 2010. године у 09 часова 
и 30 минута. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одјављујемо се са Жупанијским судом у 
Вуковару. Ево сад оно што смо добили од ове Службе за сведоке 
Републике Хрватске Ђурђица Видић и Зора Пољак због здравствених 
разлога неће доћи у суд у Вуковару то је значи за 25.новембар 
Ђурђица Видић, а за 26. Зора Пољак, али имамо 26. Петра 
Лемуновића уместо ње и Анастазију Будински. 
 

Довршено. 
 
 
ЗАПИСНИЧАР        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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