УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:
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• Заменик тужиоца за ратне злочине Веселин Мрдак,
• Пуномоћник оштећених Марина Кљајић,
• Сви оптужени и браниоци адвокати: Бранкица Мајкић
бранилац оптужених Деветака и Девчића, Градимир
Налић, бранилац оптуженог Радојчића, Војислав
Вукотић бранилац оптуженог Крњајића, Бранко Лукић
бранилац оптужених Миодрага Димитријевића и
Влајковића, а на данашњем претресу мењаће и адвоката
Бранка Димића браниоца оптуженог Јосиповића и
Александра
Николајидиса,
адв.
Јасмина
Живић,
бранилац опт. Перића, Гордана Живановић бранилац
оптуженог Јована Димитријевића, Слободан Живковић
бранилац оптужених Стојановића и Бачића, Бранислава
Фурјановић
бранилац
оптужених
Косијера
и
Стевановића.

Приступили су и сведоци Драган Грујић, Драгош Лекић и
Никица Главочевић.
Суд доноси

З

РЕШЕЊЕ

Да се главни претрес ОДРЖИ.

ВР

Претрес је јаван.

Главни претрес СЕ НАСТАВЉА у 09 часова и 51 минут.
НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА
СВЕДОК ДРАГАН ГРУЈИЋ

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Док сведок дође, ево и Вама да се извиним
и свима у судници ако сам због кашњења пореметила данашњи ток
суђења.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, колапс је био.

2/120
Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 31. октобра 2011. године

З

03

80

Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Уз Ваше допуштење ја бих морала око
12:15 да изађем са суђења, за које време ће ме колега Живковић
мењати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Живковић, добро.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ја се извињавам, уз Ваше допуштење ја бих
морао да напустим чим завршимо овог првог сведока, а до та доба ће
да дође колега Димић па ће он да ме мења.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бранко Димић, добро.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Хвала.
Адв.ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Судија, ја се извињавам, ако могу сада
или на крају претреса да изјавим да одустајемо од саслушања сведока
Паповић Радоње, мислим да није потребно да дајем неке разлоге за тај
одустанак али је чињеница да је он у неким тешким породичним
приликама па из тих разлога не би могао да сведочи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Адв.ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Хвала Вам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Грујићу, да Вам узмемо
прво личне податке. Од оца?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Величка.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Величка. По занимању сте?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Пензионер тренутно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте били?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Радио сам у Штабу територијалне одбране
значи као професионални војник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година рођења, место рођења?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: 27.05.1951., Крупањ.

ВР

Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ од оца Величка, рођен 27.05.1951.
године у Крупњу, пензионер.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли у неком сродству са оптуженима?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бићете саслушани као сведок, као сведок дужни
сте 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 прочитавши тај текст испред Вас.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред судом
будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је
познато нећу прећутати.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред Вишим судом у Београду води се
кривични поступак против четрнаест лица због кривичног дела ратни
злочин против цивилног становништва. Предмет оптужбе је страдање
шездесетдевет цивила хрватске националности у месту Ловас у
октобру и новембру месецу '91.године. Ближи предмет оптужбе је
напад на Ловас, страдање цивила у нападу, затим противзаконита
затварања, телесна повређивања, убиства цивилног становништва у
овом периоду у селу и догађај на такозваном минском пољу и страдање
цивила приликом овог догађаја. Вас је бранилац оптуженог Миодрага
Димитријевића предложио за сведока па ћете испричати суду шта је
Вама од овога познато што је предмет оптужбе.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па ја могу да кажем да сам заједно са овом
јединицом која је боравила на том простору кренуо из Ваљева заједно
са потпуковником Димитријевићем. Искрено говорећи ми смо тада
кренули по наредби Штаба Четврте оперативне зоне, као
професионалци извршавали смо своје наређење, сва та наређења, а
били смо у улози, то мени ни данас није јасно, неких координатора са
задатком да помогнемо старешинама јединица који су били
мобилисани и кренули на ратиште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви и Димитријевић као координатори?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте Ви били у Штабу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам био начелник Штаба територијалне
одбране у Крупњу, непосредно пред полазак изводио сам обуку са
јединицама територијалне одбране и дошао сам у Ваљево да поднесем
претпостављеном старешини извештај, он ми је тада рекао да ћу бити
ангажован да ћу ићи на ратиште, што сам ја прихватио као
професионалац тада без поговора, а сада богами тешко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који старешина Вам је то рекао да ћете бити?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Потпуковник Ђокић тада, касније пуковник
Ђокић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ратко Ђокић?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И јесте ли ви били заједно и Ви и
Димитријевић тог дана?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, ми смо били заједно, добили смо на
употребу једно возило које је било заједничко све до раздвајања. Тамо
кад смо стигли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ми реците шта је то Вама Ђокић рекао
координатор, шта ћете то радити? Да ли постоји у војсци координатор,
каква је то функција, шта је то?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Тада да Вам кажем, у војсци не постоји
таква функција, међутим у војсци важи једно правило да се о
наређењима претпостављених не дискутује, а с друге стране већ неких
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годину – две дана пре тога почеле су се и у војсци догађати тако
нелогичне ствари па ни то није било неко велико изненађење. Кад
кажем нелогичне ствари могло се дешавати, на пример, да командант
буде потпоручник, а да њему потчињени старешина буде капетан прве
класе. То су неке ствари које су нелогичне, нигде нису ниједним
позитивним актом у војсци биле регулисане али дешавало се тако, тако
да смо и ми кренули на тај задатак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, интересује ме шта конкретно је
подразумевао, кажете у војсци не постоји координатор.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је онда речено какав ће то задатак бити?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Речено је да треба да пружимо помоћ
старешинама пошто је то био резервни састав, резервне старешине,
значи помоћ у смислу боље организације, бољег извршавања задатака
и искрено говорећи апсолутно нејасно шта је то што смо ми требали да
радимо због тога што значи нисмо могли да одлучујемо ни да
командујемо али та помоћ је могла да буде саветодавна у смислу да
саветујемо како неки задатак да се реши, а старешина јединице је
могао то да уважи или не уважи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, на који начин да се пружа помоћ
старешинама?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па у смислу припреме људства што се тиче
обуке, припреме неких докумената уколико им је требала помоћ и било
која друга стручна помоћ у смислу помоћи старешинама, значи нисмо
имали никакву командну дужност да смо могли да одлучујемо и да
командујемо али да помажемо, то искрено говорећи ни мени данас није
јасно каква је то дужност била.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је ли постоји неко правило службе кад вам
није јасно наређење претпостављеног да тражите да вам се то објасни?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да Вам кажем, ја наређење по којем сам
отишао на ратиште нисам никад видео у животу, нити сам имао
прилике да га видим, као човек који је дуго година радио
професионално на тим пословима нисам много ни постављао тада
питања због тога што је ситуација била таква захтевала, можда би то
било и протумачено другачије да су таква питања постављана у том
тренутку и као кукавичлук или не знам ни ја шта друго или искрено
говорећи није ни падало на памет на ту тему тада да дискутујем нити
да тражим нека ближа објашњења.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, идете на подручје где се ратује, није
вам јасан задатак координатора, а објашњење не тражите, а није вам
падало на памет ни да разјашњавате, мало је овако.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја морам нешто да појасним мало ту. Значи
ја сам дошао да подносим извештаје о извођењу обуке, мени је тада
речено да се ја спремим да идем, то је све било тако изненада, да се
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спремим да идем сутрадан на ратиште. Ја сам имао толико времена да
се вратим у Крупањ, Крупањ и Ваљево су удаљени 70 километара, да
припремим основне ствари и да се јавим сутрадан ту. Сутрадан смо
ујутро рано кренули тако да није било много ни времена за
размишљање али.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где се Ви сусрећете са Миодрагом
Димитријевићем?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ми смо кренули из Ваљева заједно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, а где се дешава тај разговор са Ђокићем
између Вас и Ђокића, између Ђокића и Димитријевића, да ли Ви
присуствујете кад Ратко Ђокић даје задатак Димитријевићу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Нисам био ја присутан, пошто сам ја,
потпуковник Димитријевић је радио у тој команди, а ја сам био 70
километара удаљен тако да нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како знате да је њему дао задатак
координатора?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам чуо да постоји наредба али нисам
видео ту наредбу, да постоји наредба по којој смо ми ангажовани за тај
задатак и у тој наредби је регулисано све и које јединице иду и кад
крећу и све остало, остала питања, али нисам видео ту наредбу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чија наредба?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Наредба команданта Штаба Четврте
оперативне зоне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ратка Ђокића?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте Ви распоређени за координатора и где је
Димитријевић исто за координатора.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је уручена та наредба?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли нешто потписали негде?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: По доласку, значи ми смо кренули у раним
јутарњим часовима из Ваљева, по доласку у Товарник је дошло до.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви имали неки чин у то време?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, капетан прве класе сам био тад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Редован?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Резервни официр, капетан прве класе али
сам професионално радио у Штабу територијалне одбране. Мој први
сусрет значи са ратиштем, са ратом је био у Товарнику кад смо затекли
тако један поприличан хаос. Тада је значи по пристизању људства
командант одреда потпуковник Ђокић, ја не могу да се сетим сад да ли
је потпуковник Димитријевић био, били смо у команди бригаде којој је
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требало да се јединице територијалне одбране из Четврте оперативне
зоне претпочине. Претпочињавање, мислим нема потребе да
објашњавам шта значи, од момента претпочињавања целокупну бригу о
тој јединици значи она улази у састав бригаде и преузима команда
бригаде у погледу и командовања и у погледу снабдевања и свих
осталих питања везано за боравак и рад те јединице на терену.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А која је Ваша јединица?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Јединица, не моја, него Штаба Четврте
оперативне зоне био је здружени одред у чијем саставу је била и
јединица из Лознице противдиверзантска чета и онолико колико сам ја
знао била је чета из Љига и било је још неких састава за које ја не могу
сад ни да се сетим који су, то су ситнији састави. Да ли су то били
неки специјализовани водови.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како, здружени одред, ту је чета из Љига и из
Лознице шта?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Противдиверзантска чета из Лознице којом
је командовао капетан Миленко Стефановић. Да наставим даље?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље наставите.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Значи по доласку у Товарник људство,
јединице и ми са њим смо били размештени по објектима који су били
на располагању и како нам је то одређено од стране команде бригаде, а
сутрадан је ја мислим чета из Љига требала да иде за Ловас, а остале
јединице требале су да се ангажују на правцу Берак до Сремских
Чаковаца. Нешто што је тада било већ на неки начин конфликтно
приликом припреме за одлазак требало је да се иде на извиђање, дошло
је до једног вербалног конфликта између потпуковника Димитријевића
и Ђокића који је значи био са нама, пошто је потпуковник Ђокић
захтевао да Димитријевић иде у извиђање, он је рекао «Ја сам
координатор, у извиђање се по неким војничким правилима иде
људство из састава јединице и из састава команде јединице» и пошто
је то прерасло у један вербални конфликт онда сам ја се добровољно
јавио и рекао да ћу ја ићи у извиђање. Отишли смо до Сремских
Чаковаца, пошто је ту била ситуација мало критична дошло је до
постављања једне заседе и погибије једног броја људи српске
националности на самом улазу у селу, а касније кад смо се ми вратили
и поднели извештај онда је колона кренула и стигла у Сремске
Чаковце.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте сад, мало сте ми прелетели преко тог
претпочињавања. Шта би са тим, ко је коме сад претпочињен тамо у
Товарнику?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Све јединице које су дошле са нама из
Ваљева, јединице територијалне одбране су ушле практично чином
претпочињавања у састав бригаде гардијске.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, на који начин су претпочињене, да ли
некој јединици нижег ранга или бригади или како?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Бригади.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бригади?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ова чета из Љига исто директно
претпочињена бригади?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Бригади, ја да Вам кажем искрено не знам
ја сад да ли је било регулисано документима бригаде, да ли су сада
неки делови ових јединица територијалне одбране да су
претпочињавани некој нижој јединици у саставу бригаде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то Вас питам да ли је директно бригади или
неком оклопном батаљону или на који начин је дошло до тога? Ви сте
били кажете.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, био сам значи али ми смо самостално
отишли за Чаковце, а шта је било са овима из Љига, они су вероватно
били сада посебним наређењем команданта бригаде стављени у састав
или су дејствовали заједно са неком од нижих јединица бригаде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате то или не знате или како?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, нисам имао прилике да видим
документа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На који начин је вршено то претпочињавање,
опишите ми ту ситуацију? Ви долазите тамо.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У команду бригаде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко долази још са вама?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па ја мислим да је био тада и командант
здруженог одреда Дарко из Ваљева, ја мислим Перић да се презива,
био је потпуковник Ђокић, значи дошли смо, реферисано је тамо да су
јединице територијалне одбране из Ваљева стигле.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био Димитријевић ту?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја не могу да се сетим да ли је баш био али
могуће је да је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Значи тамо је реферисано, више је говорио
потпуковник Ђокић да је он, пошто је то из састава Четврте
оперативне зоне, да су стигле јединице, који је састав јединица, које
бројно стање и тим чином је значи претпочињавано, све остало је
касније регулисано документима команде бригаде која ја нисам могао
да видим нити сам имао потребе да их видим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и шта се даље дешава?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У Сремским Чаковцима смо били
размештени по неким приватним кућама и гро људства из састава овог
одреда је био смештен у школи. Ту смо провели ноћ, а сутрадан је.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Вама сад надређени од тог дана
претпочињавања, ко је Вама, директно Вама ко је надређени био?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па звучаће чудно али није ми нико
надређен.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оружје, униформа, а немате надређеног?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Значи ја сам и касније, потпуковник
Димитријевић и ја смо примали на неки начин наређења од
потпуковника Ђокића, од потпуковника Ђокића тако да је мени, прво
је у току дана сутрадан било наређено да потпуковник Димитријевић
са делом људства из састава овог одреда крене за Ловас, ја сам остао у
Чаковцима Сремским, а касније је и мени речено да морам пошто је
возило заједничко потпуковника Димитријевића и моје и возач остали
су то је у питању «пух» теренско возило, они су остали мени на
располагању.
ПРЕДСЕДНИК
ВЕЋА:
Можете
ли
да
објасните
сад
као
претпочињавање било и сад и даље Ратко Ђокић даје наредбу да се иде
тамо у извиђање и то, како сад? Ако је дошло до претпочињавања
Другој бригади зна се ко командује Другом бригадом, ваљда он треба
да даје тамо наређења куд даље да идете, како сад Ђокић и даље
командује?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја Вам кажем да ја не улазим у то, нити сам
знао како је командовано одредом, али о томе где ћу ја бити ангажован
и где ћу ићи мени је јављано из Четврте оперативне зоне, значи или је
неко долазио од органа команде или је директно био потпуковник
Ђокић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме је био надређени потпуковник Миодраг
Димитријевић?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Он није био надређен никоме, чак ни мени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је њему био надређени?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па практично испада да је он добијао
наређења од потпуковника Ђокића, као што сам и ја, значи ја нисам
могао, мени није наредила бригада да ја идем из Сремских Чаковаца у
Ловас, него ми је наређено из Четврте оперативне зоне, потпуковник
Ђокић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какво је то било претпочињавање кад и даље
овај се вратио тамо у Србију?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ми нисмо ни потпуковник Димитријевић
ни ја нисмо били у саставу формацијском јединице која је била ту,
значи ми нисмо били у саставу здруженог одреда. Здружени одред је
имао своју формацију, имао свог команданта, своју команду, ми нисмо
били ни тамо ни овамо, ма како то вама сад чудно изгледало ја у том
тренутку нисам размишљао на ту тему а и мени изгледа чудно сада,
међутим пошто сам ја после тих догађаја на ратишту провео скоро
пуних годину дана онда верујте ми много ствари је било.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма најчудније од свега што Ви немате
надређеног тамо, Ви и Димитријевић нема надређеног.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Најчудније али је тако било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Претпочинили се али надређени нико. Добро.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ако могу да наставим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Значи мени је јављено да ја због ситуације
која је владала у Ловасу дођем у Ловас и да се јавим у чету ТО Љиг,
пошто је код њих било неко хаотично стање. Ја сам са возилом које ми
је било стављено на располагање, дошао у Ловас из Сремских
Чаковаца, био заустављен пре тога на пункту једном контролном
пошто прошао сам кроз неколико пунктова јер свака јединица је имала
своје пунктове, мој први утисак и долазак у Ловас је био да сам дошао
у сам центар Ловаса ту где су налази Ловачки дом, нисам ни знао да је
то Ловачки дом али касније сам сазнао, где је био један оклопни
транспортер и знате у рату важе правила да слушате онога код кога сте
дошли. Мени су одмах по изласку из возила скренули пажњу да
постоји опасност од дејства снајпериста, да не могу да се слободно
крећем по том отвореном простору и ја сам тада тражио потпуковника
Димитријевића да му се јавим да сам ја дошао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ког датума се све то дешава, кад је био овај
датум кад сте то дошли из Ваљева у Товарник, који је то датум?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па чујте датуми, датуми, то је било пре 20
година, ја, немојте ме питати за датуме.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, кад је ово било?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Зна се постоји наређење кад је јединица
кренула, значи ево рачунајте. Ми смо дошли тог дана кад смо кренули
из Ваљева, преноћили смо у Товарнику, сутрадан отишли за Сремске
Чаковце, преноћили у Сремским Чаковцима и ја сам сутрадан дошао, ја
сад датуме не знам и не бих хтео да се ја ту лицитирам са датумима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и сутрадан сте отишли у Ловас?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок
ДРАГАН
ГРУЈИЋ:
Пронашао
сам
потпуковника
Димитријевића који ме је упутио где се налази ова чета из Љига.
Дошао сам тамо, видео каква је ситуација, са Милом Гавриловићем
договорио око неких ствари пошто је доста било људство исцрпљено,
неиспавани су били због како сам ја чуо дејства снајпериста и јако
великог отварања ватре у току ноћи. Ту смо договорили неке ствари
како да се то предупреди да се један део људства одвоји, да се одмара,
док други буду спремни и наређено је да се не отвара ватра без преке
потребе, значи уколико се не зна. После тога сам се вратио опет
пронашао потпуковника Димитријевића и ми смо у поподневним
сатима имали састанак један са људима из Ловаса на којем је требало
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да буде договорено нека координација да се направи пошто је велики
број јединица био ту у Ловасу и становиштво је било у Ловасу, да се
направи координација да се регулишу неке ствари почев од
ограниченог кретања, ми не волимо да га зовемо полицијски час али
буквално полицијски час, значи у неком временском интервалу да је
ограничено кретање било кога, било припадника јединица војске или.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а реците ми само долазите у Ловас, што
се Ви прво обраћате потпуковнику Димитријевићу, а треба вам чета из
Љига, што се не обратите командиру те чете?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па прво не знам где је он, логично је било
да ја потражим Димитријевића, користили смо, у истој смо улози, исто
возило смо користили, с тим што је он отишао са делом јединице која
је повучена значи делом јединице из овог здруженог одреда, а мени је
возило остало на располагању.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вам је наредио да идете у Ловас?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Наређено ми је од стране Ђокића или неко
ми је пренео наређење, знате то је била једна хаотична ситуација.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, чекајте, не знате ко вам је наредио?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па не могу да се сетим ја тачно да ли је
Ђокић, али углавном ја верујте ми да ја нисам сам кренуо. Ту је, значи
за све то време.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где се Ђокић налазио? Он је колико сам ја
разумела да се враћа у Србију.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ђокић је дошао са нама, значи дошао са
нама и провео је ту још, откуд ја знам сад колико, два-три дана, нити
сам био ја са њим, он се кретао, да ли је координирао још нешто са
командом бригаде, није, да ли је обилазио јединице, није, ја то не
знам, али у то исто време значи заједно са потпуковником Ђокићем
боравио је један број старешина из команде Четврте оперативне зоне,
знате ако је та команда послала једну здружену јединицу на ратиште
било је логично да се ангажују и органи безбедности, обавештајац итд.
зато не могу да вам тврдим ја са сигурношћу да ми је Ђокић пренео
наређење или неко од његових органа али ја нисам имао средства везе,
нисам имао никакву везу ни са командом бригаде ни са било ким,
значи то је могло да буде пренешено мени само лично.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А коме сте Ви координатор?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па практично сам сада био одређен да
будем координатор у чети из Љига.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њихов координатор?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имала та чета, пошто сте ту координатор,
ко је командир, ко је надређени командиру чете ТО Љиг?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Надређени?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Надређени је био неко из команде бригаде,
ја не знам ко је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како, Ви сте координатор тамо њима, а не
знате ко им је надређени?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Контакт који сам ја остварио по доласку у
чету Љиг то је био Миле Гавриловић који је иначе значи био мој
колега који је радио професионално у Штабу територијалне одбране у
Љигу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и ко је Милету био надређени тамо?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Миле?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја не знам да ли је он, он није био
командир чете, ја не знам да ли је и он био у некој улози
координатора, мени то ни данас није јасно, нити сам га ја било кад то
питао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви координатори, а то не постоји у војсци
координатор.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Чујте, да ли не постоји или постоји али то
је тако било, то је тако било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Координатори који немају надређене, то је врло
занимљиво.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Чујте, да ли је занимљиво можда то уђе у
неке књиге али то је тако било, ја не могу да Вам кажем да је то нешто
било друго. Мени је лако да Вам кажем кад сам био командант.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте упознали још једног
координатора Градимира Вељовића?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, нисам се сретао са њим тада али то што
знам ја Вам и причам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите даље.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да наставим даље или?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Тек ћете сад да се чудите, мислим како
координатори се мењају. На том састанку који је био, значи говорило
се о тим проблемима тренутним, на том састанку је било пар људи из
месне заједнице. Ја једино памтим Деветака, можда на неки начин, на
неки начин име које, презиме, ја не знам да ли је име или презиме, не
знам ни да ли је надимак, да ли су били из команде бригаде ја верујем
да је био неко био из команде бригаде, тај састанак се завршио и ја сам
тада имао позив да идем да преноћим пошто сам тек стигао, значи да
преноћим код господина Деветака, међутим ја сам изабрао да спавам у
том Ловачком дому за који сам касније сазнао да је Ловачки дом, тако
да сам ја ноћ верујте провео сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте сад, ко је сад тај Деветак?
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Деветак је био човек који је био неки
фактор ту у тој месној заједници чим је присуствовао на том састанку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав фактор?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па да ли је председник месне заједнице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зове Вас човек на спавање, да ли се распитате
ко је тај, шта је?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Чујте, кад се састанак завршио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имао униформу, је ли имао оружје?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То не могу да се сетим да ли је имао
униформу или оружје, то не могу да се сетим, верујте да не могу да се
сетим. За веома кратко време, ја сам ту био у ситуацији да значи по
доласку упознам много људи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је још био на том састанку у месној
заједници, сем Деветака ко још?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Био је потпуковник Димитријевић, ја
мислим да је био Перић и не знам да ли је био неко из команде
бригаде, а био је већи број људи на том састанку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се ту дискутовало на састанку?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Дискутовало се углавном о проблемима,
значи у оквиру Ловаса, дискутовало се на ту тему да се побошља стање
чисто за безбедност људи у самом селу и да се уведе тај тзв.
полицијски час, да се ограничи кретање у ноћним сатима и за
припаднике војске и за припаднике грађана. Било је дискусије још о
неким проблемима везано за снабдевање итд.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је био тај састанак?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Тог дана кад сам ја дошао, датум не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али пошто не можемо да утврдимо кад сте Ви
дошли, јесте ли чули, да се вежемо за неки догађај, јесте ли чули за
овај догађај на минском пољу што је било?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Чујте, ја сам дошао у Ловас много пре, ја
сам Вам објашњавао сада, Ви можете, имате датуме испред себе у
наредбама команди.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вежите се за нешто, знате ли кад је био напад
на Ловас, вежите ми се за неки догађај да би могла да утврдим кад је
био тај састанак?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па напад на Ловас, ја сам отишао за
Сремске Чаковце, а знам да је на правцу Товарник-Ловас требало да
буду ангажоване јединице бригаде и чета из Љига, да ли још неко ја не
знам нити сам ја могао да водим рачуна о томе, али кад сам Вам рекао
овако значи можете лако да повежете те датуме. Ви имате датуме
испред себе, ја верујте ми да не знам ни кад сам кренуо из Ваљева.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ја ћу Вам рећи оно што је неспорно у овом
поступку. Напад на Ловас је био 10.10.1991., догађај овај на тзв.
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минском пољу 18.10.1991. године, е сад ми се Ви ту пронађите са тим
вашим састанком кад је то било?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па то је било одмах кад сам ја дошао тог
дана кад сам дошао у Ловас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта то значи «одмах тог дана кад сам ја
дошао»?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па ја сам Вам објашњавао, ја се извињавам,
рекао сам да сам ја дошао првог дана у Товарник, да сам сутрадан
отишао у Ловас, да смо преноћили у Чаковцима и да сам ја други дан
дошао у Ловас, који датум.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то значи да је то био неки 12.10. оквирно?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја не знам да ли је био 12-ти али ја Вам
кажем ја не знам ни кад сам кренуо из Ваљева, верујте ми. Датуме,
после 20 година тешко да могу да запамтим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да ли могу да наставим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставите.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Сутрадан, значи по мом доласку у Ловас ја
сам опет добио наређење, сад ћете се опет Ви чудити, да више нисам у
љишкој
чети
тамо
кооридантор
него
треба
да
стигне
противдиверзантска чета из Сремских Чаковаца у Ловас или је већ
стигла и ја да треба да одем да их пронађем и да ћу да будем са њима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога то добијате наређење?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па опет од Ђокића и од ових из Штаба
Четврте оперативне зоне, ја то нисам могао да.
ПРЕДСЕДНИК
ВЕЋА:
Да
ли
треба
да
пронађете,
шта,
противдиверзантску чету?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, чету из Лознице и да будем са њима
пошто ће они добити други задатак и да ћу ја бити ангажован са њима,
значи нисам више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Где они буду добили задатак. Ја одлазим и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где Вама то Ђокић, одакле он то наређује, како
те наредбе стижу од Ђокића?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Чујте да Вам кажем ја, нешто у што је
најтеже поверовати да сам ја то сам радио, немојте ме питати за 20
година да ли ми је Ђокић рекао лично или.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, него ме занима на који начин, где се
налази тај човек?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па ту, нађе он мене или, он је увек знао где
смо ми.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је његова команда та?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Чија?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ђокићева?
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па Ђокићева команда је у Ваљеву.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зато питам где се он налази кад Вама даје те
наредбе, је ли телефоном зове па каже «Драгане, сад иди»?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не може, а како телефоном, којим
телефоном?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зато, објасните ми Ви?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Лично ме нађе, лично може да ме нађе или
да пренесе неко од његових органа команде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то ми објасните, не знам како тај наређује а
није ту, а у Ваљеву је, а претпочинили сте се.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Тешко је Вама то да схватите али тада смо
ми имали много пуковника викенд ратника који су долазили да се
сликају, да се покажу и да обиђу јединице и онда се врате у седиште
одакле су дошли. Тако је то било али ја не могу да Вам кажем да је
другачије било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Значи никакво писмено, речено ми је да
одем да нађем, ја сам отишао, пронашао сам Миленка Стефановића у
једној кући приватној где је смештен био један део његове јединице
где су они морали да преспавају, јер су они, тако сам ја добио
информацију од Миленка, да су они стигли. Преспавали су ту и
Миленко ми је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је сад Миленко, појаснисте ми?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Миленко Стефановић је командир чете ТО
из Лознице, противдиверзантске чете из Лознице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Миленко је био на директној вези са
командом одреда и добијао наређења од органа команде бригаде. Он
ми је пренео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С којом командом одреда на директној вези?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Са командом одреда ТО из Ваљева,
здруженог одреда.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је командант одреда?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Перић Дарко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да добацујете, молим вас. Не можете да
добацујете, ја вас молим, после имате право на питања, на примедбе, а
добацивања не долазе у обзир.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Миленко Стефановић ми је пренео да је он
добио задатак од команде бригаде, сад немојте ме питати од кога јер
не знам, да припреми своју јединицу пошто треба његова јединица да
буде ангажована са делом неке јединице ниже команде бригаде и да
идемо у Опатовац. Ту су обављене припреме, ја мислим да је тада са
нама ишао начелник Славе, ја не знам како се, знам то је македонско
неко име или презиме, са делом механизованих, јединицом, да ли је
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била чета, батаљон или део батаљона, не знам и ми смо из Ловаса
кренули у Опатовац. У Опатовцу смо имали задатак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко ви?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Значи јединица са којом сам ја морао да
идем, тако ми наређено, чета ТО из Лознице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чета ТО из Лознице је кренула са вама из
Ловаса?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, односно ја са њима, пошто они нису.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цела чета тад креће?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, цела чета и делови значи делови
оклопно механизованих снага из састава бригаде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад се то дешава?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То се дешава опет не знам датум, него
значи сутрадан по мом доласку у Ловас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ови се измештају, Лозница се измешта из
Ловаса?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да. А то што сте Ви мене питали како је то
могуће тај координатор, ево видите како је могуће. Значи ја сам једног
дана био у љишкој чети, другог дана сам био у лозничкој чети и
извршавао наређење и ишао како ми је речено. Ми смо заједно са
деловима јединице, не знам ко је, не знам који је то ранг јединице био,
у поподневним сатима ушли у Опатовац. Задатак те јединице, ја могу
да кажем зато што га је Миленко добио као командир чете је био да
успостави значи контролне пунктове, обезбеди насељено место од
упада неких елемената са стране и заштити становништво и
материјална добра у оквиру тог насељеног места. Делови Друге
бригаде на челу са начелником потпуковник Славе, ја мислим, су се
вратили одмах тог дана, где, не знам, а противдиверзантска чета је у
Опатовцу остала значи као једна једина јединица иако смо ми ту
затекли делове територијалне одбране, месну територијалну одбрану и
једно одељење милиције, ту је већ нешто као нека власт
функционисала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био командант те територијалне одбране
месне у Ловасу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не сећам се имена, то је било можда једно
десетак људи, одељење једно, то није била јединица да је то била
крупна јединица. Ја се сећам имена људи код којих сам ја био у кући,
тако да та имена сам запамтио, а ко је командовао том јединицом
нисам, то је више било одељење и ту је био једно одељење милиције
њихове који су опет имали неку своју везу претпостављене неке, где,
не знам. Једино што смо ми инсистирали на том састанку по доласку у
Опатовац је да се војска не меша у неке ствари за које није надлежна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то причате о Опатовцу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то за Опатовац. Вратите ми се на овај
састанак што је био у месној заједници у Ловасу.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква је то зграда где сте били, ко вам је рекао
да је то месна заједница?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То не знам ја да ли је, ја нисам рекао да је
месна заједница, претпостављам да је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекли сте. Ви сте рекли.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам рекао, добро знам шта сам рекао да
су били људи претпостављам из месне заједнице, а то је зграда преко
пута Ловачког дома, то је једна велика зграда, нити знам функцију
нити ме то кад интересовало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где се налази кад се уђе у Ловас?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У Ловас, значи центар села је са леве
стране је Ловачки дом, а преко пута одмах преко улице је та зграда
једна већа зграда, не знам која је функција била те зграде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И добро, рекосте ту су Деветак, потпуковник
Димитријевић, Дарко Перић, јесте ли тако испричали?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, био је још један број људи који искрено
говорећи да ли се све то сећам ја сада, али ја претпостављам да је био
тада и Миле Гавриловић и ови други који су били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немојте ништа да претпостављате, ако
знате да су били.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, не знам ко је, кога познам, не знам ко
је чак ни ко је организовао тај састанак, али сам био на том састанку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то кажете од Вашег одласка у Чаковце другитрећи дан сте Ви ту на том састанку, је ли?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Значи у Чаковцима сам само преноћио и
сутрадан дошао у Ловас, да. Ја сам дошао негде око поднева.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли дискутовао нешто потпуковник
Димитријевић на том састанку?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Потпуковник Димитријевић?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја искрено да Вам кажем могу да кажем да
јесте а могу да кажем да није, али је сигурно дискутовао, дискутовали
су сви који су били на састанку. Разговарало се о начину како да се
реше неки горући проблеми који су били ту, ја сам тек стигао и ја сам
о тим проблемима могао само да слушам, значи тек сам дошао. Више
сам био у ситуацији да морам да слушам да се мало упознам са
ситуацијом него да ја дискутујем али знам добро да је било говора о
томе да се успостави полицијски час, да се покуша да се реше
проблеми, да се смањи нека неконтролисана пуцњава, да се смањи
паника међу војском и међу становницима, значи један састанак
конструктиван у смислу да се ситуација поправи колико може.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите колега, ја сам морала да се
умешам јер сведока прича па недоречено остаје ово што је до сад
причао и прилично нејасно.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добар дан господине Грујићу.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Добар дан.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ја сам Бранко Лукић адвокат, браним
потпуковника Димитријевића у овом поступку. Ја ћу само, објаснили
сте сврху Вашег доласка и кажете сутрадан је ваш задатак промењен.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли нам објаснили ко мења тај Ваш
задатак, да ли знате или?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Мој утисак је да је тај задатак могао
променити само потпуковник Ђокић, нико други.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Е сад, у различитим ситуацијама, прво рекли
сте да одлазите за Опатовац и спомињете Славе потпуковник.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, начелник бригаде.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли Вам говори име Славе Стојанов нешто?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па тако, вероватно, ја сам му име запамтио
зато што је македонско више.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: И? Објасните, Ви њега срећете, да ли ви
разговарате, шта Вам он каже, шта Ви њему кажете?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Контакт између потпуковника Стојанова и
Миленка Стефановића је био у смислу да је њему потпуковник пренео
све задатке, што је нормално, пошто је јединица била у саставу
бригаде. Мој контакт са потпуковник Стојановим је био више можда на
неки начин један мали конфликт зато што је он инсистирао да се то
крене јако брзо и ја сам тражио да се људи могу припремити, да обаве
ручак ту па онда да се крене, да одложимо то за једно сат времена зато
што је било немогуће, људи су тек стигли, ту преноћили у неким
условима импровизованим какве су имали у Ловасу.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ви кажете Славе издаје задатак командиру чете.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли је он њему тада пренео наређење, да ли је
он био под његовом командом командир чете, то нам објасните?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, ја нисам био присутан кад је Миленко
добио наређење али имајући у виду да је Славе као начелник штаба
бригаде лично ишао са делом јединица бригаде и са овом
територијалном четом значи да је он руководио целокупном том
акцијом одласка у Опатовац.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви то помињете територијалну одбрану
Лознице?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте први који је овде рекао да су они били у
Ловасу. До сад смо чули Територијална одбрана Љиг и Територијална
одбрана Лајковац.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Противдиверзантска чета из Лознице је
била у саставу здруженог одреда али је она као самостална јединица
била придодата вероватно неким наређењем потпуковника Ђокића, да
Вас то не збуњује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не збуњује, него ја кажем имали смо до сад
170 сведока и слушали смо и чули смо Територијална одбрана Љиг и
Територијална одбрана Лајковац, те две чете да су биле у Ловасу, а сад
Ви овде кажете да је била Територијална одбрана Лознице.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Само преноћила, значи они су стигли,
преноћили, сутрадан отишли за Опатовац.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Кажете тај Славе потпуковник водио операцију
премештања за Опатовац, када долазите у Опатовац ко даље издаје
наређења командиру чете?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Командир чете је имао радио везу са
командом одреда и са командом бригаде, ја претпостављам, или само
са командом одреда пошто је био састав одред, а имао је радио станицу
и имао је везу.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте Ви било када у то време имали
средства везе?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не. Мало је то дошло, ја се извињавам, и
мало и до збуњивања, да ли сам ја могао да позовем потпуковника
Ђокића, не, веза је била покидана, могле су се само користити
формацијска средства везе. Ми нисмо имали никаква средства везе што
по мени онда значи да нисам био ни у систему командовања
руковођења.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли је потпуковник Димитријевић, колико је
Вама познато, имао у то време било каква средства везе?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не. Били смо у истом возилу, није имао.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, хвала. Да ли сте Ви могли нешто у то
време да наредите командиру чете са којом сте отишли у Опатовац?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: И када сте били у Опатовцу шта је војска
радила тамо? Само кратко пошто је Опатовац па нас пуно не.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Најкраће, значи војска је успоставила
контролне пунктове, на неки начин помогла становништву у
организовању живота, отклањању неких последица, довожења неке
хране за животиње пошто је један број становника из Опатовца био
напустио своја домаћинства и искрено говорећи оно чега се ја сећам
значи ми смо успели, пошто смо имали у свом саставу неке људе који
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су се разумели у то да оспособимо и водовод у Опатовцу за потребе и
становништва и војске.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли је формирана нека власт у Опатовцу у то
време?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Власт у смислу?
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Локална власт, да ли је нешто функционисало?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Локална власт, ја сам рекао мало пре да су
постојали то неко једно одељење територијалне одбране и да је
постојало неко одељење милиције, за неку другу власт ја једини што
смо ми долазили у контакт са њима, да ли је постојала нека власт у
смислу цивилне неке власти не знам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Док сте били у Опатовцу, да ли је неко долазио
из Друге бригаде у контролу, обилазак?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам већ рекао да је значи Славе нас је
допратио, практично увео у Опатовац и није долазио, нисам га ја бар
виђао, долазили су органи команде одреда и органи из Штаба Четврте
оперативне зоне обавештајац и тако у обилазак, оно што сам рекао
мало пре, ја мислим да је једног дана био и Дарко командант одреда,
значи.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ови из Друге бригаде да ли су долазили у
контролу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У контролу је дошао из Друге бригаде, ја
не могу да се сетим имена једног старешине који је дошао са једним
пуковником из ССНО-а тада у смислу обиласка и најаве неких
контрола од стране међународних неких организација тако.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Када сте упућивани и док сте били тамо у
Ловасу, Опатовцу, Чаковцима, да ли је Вама неко рекао да ћете имати
било какву командну улогу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, нисам је ни имао, мислим дуго се бавим
тим послом и дуго сам се бавио да бих схватио да не могу бити два
команданта јединице нити може бити неко изнад командира
формацијског, ја то кад кажем «формацијског», ако дозволите да вам
објасним. Значи старешине се постављају строгом наредбом у којој се
регулише дужност формацијски чин, лични чин и сви остали подаци
који се тичу тог постављења и то постављење важи док се другом
наредбом та наредба не укине. Ја сам био у ситуацији да сам
премештен одавде до овде на лепу реч.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли ово што сам Вас питао везано за
командовање односи се и на потпуковника Димитријевића у складу са
Вашим најбољим знањем?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па онолико колико смо ми провели заједно
он је био у истој улози као што сам био ја, без обзира на то што је он
имао виши чин.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Хвала Вам, немам више питања.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, Димитријевић да ли има питања?
Опт.МИОДРАГ
ДИМИТРИЈЕВИЋ:
Оптужени
потпуковник
Димитријевић Миодраг. Господине Грујићу, када се Ви први пут
срећете са командантом одреда Перићем?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Први пут Перића видим кад смо требали да
кренемо из Ваљева, нисам га до тада знао.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Говорите стално ту о неком
здруженом одреду, ја бих Вас замолио да Ви то појасните који је то
здружени одред, да ли је то у ствари био противдиверзантски одред
Четврте оперативне зоне, надам се да знате његовог команданта, а Ви
причате о неком здруженом одреду.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја можда нисам добро се изразио али знам
да је био одред из Ваљева.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па који је то здружени одред, појасните?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То је одред којим је командовао Дарко
Перић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли у саставу тог одреда ова чета
Територијалне одбране Љиг која је била у Ловасу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, они су били самостални али је чета
противдиверзантска, како сам ја тада схватио, из Лознице била у
саставу овог одреда и онда је сасвим логично, значи чета
Територијалне одбране из Љига је била као самостална чета
територијалне одбране, а чета ТО из Лознице је била у саставу одреда.
То је формацијски, мислим питате ме нека питања то тачно постоји
формација.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја само хоћу да разјасним, значи креће из
Ваљева овај кога Ви називате здруженим одредом.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У саставу је та Територијална одбрана из
Лознице, а ова ТО Љиг креће као самостална чета.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Али у исто време.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У исто време. Они самостално тамо крећу само
једна чета из Љига, а ови из Лајковца, да ли знате њихов?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: За Лајковац сам чуо, ја нисам, ја не могу да
причам нешто што нисам видео. Значи нисам видео ни, добро знам
господина Вељовића колеге смо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко обједињава ту територијалну одбрану из
Ваљева која креће тако једна чета самостално, ко, ко командује њима?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Штаб Четврте оперативне зоне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они командују?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ратко Ђокић командује њима?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Док не уђу у састав Друге бригаде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ако дозволите да вам помогнем, значи
формација, то ја лако, да не бисмо причали, формација тог одреда
постоји вероватно сачувана, зна се какав је формацијски састав био
одреда, зна се који су били људи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ме само занима ко командује тамо кад су у
Хрвтској? Ви овамо причате Ратко Ђокић наредио ово, оно, већ сте
дебело претпочињени, па шта онда Ратко Ђокић наређује ако сте
претпочињени?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Нисмо се разумели. Ратко Ђокић наређује
мени и потпуковнику Димитријевићу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ви сте под командом Ратка Ђокића, а налазите
се на простору које је под командом Друге бригаде?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Мало теже да ја Вама то објасним.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не можете никако да ми објасните.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па вероватно ћете имати неког ко ће
морати да вам објасни. У војничком смислу претпочинити се може
само формацијска јединица, не може да се претпочињава појединац.
Може да се напише наредба па да се потпуковник Димитријевић или ја
сам сада потпуковник, распореди у команду бригаде али не могу да се
претпочине они у команди бригаде али формацијска јединица може да
се претпочини и то је нешто што се у пракси ради за потребе
извршења, значи то претпочињавање може бити за извршење једног
задатка или да се може претпочинити за неки дужи временски период.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Молим те Грујићу, ипак је овде
много тога недоречено. Госпођа председавајућа инсистира на томе што
се ти рекао «Територијална одбрана Лајковац» па те питам да ли ти
уопште знаш састав одреда противдиверзантског одреда Четврте
оперативне зоне који је претпочињен Другој пролетерској гардијској
механизованој бригади?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не знам прецизно и зато сам и сугерисао
госпођи да се узме формација да се види ко је у саставу тог одреда.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: На основу чега ви тврдите да је то
била ТО Лозница?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Како на основу чега? Прво сам познавао
командира те чете из Лознице и ја не тврдим да је то ТО Лозница.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Како сте онда рекли?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То је чета која је била у саставу одреда.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Е то је тачно, да смо јасни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је сад, па који су, до сад је било Лозница,
Лозница, шта је сад?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Чујте, ја мислим да сам био јасан само
отприлике овде неке забуне постоје код вас.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма не, сад на његово питање не тврдите да је
Лозница била, па који су били?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ако ја причам о тој чети из Лознице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Хоћете да вам онда кажем формацијски, то
је чета противдиверзантска из састава противдиверзантског одреда из
Ваљева, попуњава се људством из Лознице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате то да ми објашњавате. До сад сте
причали ТО Лозница па иду у Опатовац, па Славе Стојанов, а сад
одједном кажете «ја не тврдим да је то била Лозница», па мислим.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Нисам то рекао, како сам рекао то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сад на његово питање.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Извините, на Ваше питање 09.јуна 2011.
Миленко Стефановић каже «Ја сам био командир противдиверзантске
чете из Лознице».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и шта сад?
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Па човек то тврди.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али мало пре на Димитријевићево питање каже
«ја не тврдим».
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ви кажете њему «нико никад није споменуо да
је била лозничка територијална одбрана».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Ловасу, у Ловасу.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: У Ловасу, извињавам се.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ни у Ловасу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Ловасу, нико није тврдио да је ТО Лозница
била у Ловасу, а он то сад прича.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Па он је објаснио само да су једно вече
преспавали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате Ви да појашњавате. Ми смо чули
овде у досадашње четири године суђења ТО Љиг и ТО Лајковац, ово са
Лозницом први пут сад чујемо.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: То је био, овај из ТО Лознице управо његов
исказ овде пред Вашим судом, сви смо изгубили из вида, Миленко
Стефановић, он је командир.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Командир те чете, да.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Судија, да Вас подсетимом много их је
заиста и сведока и свега.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите даље.
Опт.МИОДРАГ
ДИМИТРИЈЕВИЋ:
Госпођо
председавајућа,
дозвољавате ли да Вам ја појасним како је тај одред био састављен.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате Ви да износите, на крају кад ћете
стављати примедбе неке или нешто Ви ћете појаснити. Идемо, јесте ли
завршили с његовим питањем?
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Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Нисам завршио. Имам још хиљаду
питања за њега. Да ли ти је било ко рекао да идеш на састанак тамо са
органима месних власти?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Где?
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: У Ловасу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па ја вероватно не бих отишао сам. Чујте,
сад ме питате после 20 година да ли ми је неко рекао. Ја полазим од
тога да ја сам тамо не бих отишао сигурно, вероватно ме је неко звао,
сад ко ме звао немам појма.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли смо ми тамо кад смо ишли на
тај састанак у месној заједници, ишли на састанак месне заједнице,
људи неких тамо или код неког конкретно код неког човека тамо
можда код Деветака у задрузи, било где?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао где су ишли.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам тачно рекао где сам ишао, тога се
сећам али који је састав био тог састанка, ко је сазвао тај састанак
верујте ми ја не могу да се сетим сада али знам да је био преко пута у
згради где је био ловачки дом. Тога се сећам.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Рекао си да ти је нудио Деветак да
идеш да спаваш код њега.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Позвао је мене и Вас.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: А и мене, добро. То сам хтео да те
питам. Е а сад да те питам, ја сам отишао тамо као старији по чину од
тебе а ти одбијаш да идеш тамо и идеш негде на неко друго место.
Тамо је био обезбеђен кревет, а ти идеш негде и луташ и тражиш
шатор да спаваш или мислим карикирам то. Реци ми зашто си одбио да
идеш да спаваш тамо?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Прво, искрено говорећи нисам желео да
идем да спавам код Деветака иако сам га први пут видео не због тога
што се он тако звао или не знам ни ја, а једноставно сам сматрао да се
боље осећам тамо где немам, да не идем у кућу код неког да спавам
имајући у виду да су дејства била у том ловачком дому није спавао
нико, избегавали су, он је мало на неком узвишењу овај, ја сам била је
соба на располагању, ја сам отишао тамо значи одбио сам да идем иако
је човек ме љубазно позвао заједно са Вама.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли си тада или можда касније ја
знам да си често долазио по храну у Ловас тамо, овај, видео неке
назовимо их добровољце.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да. То смо, добровољце смо уочили одмах
по доласку у Товарник. Било је ту разноразних формација, «белих
орлова» и не знам ни ја кога свега и њих сам видео и у Ловасу.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Па ја бих тебе питао Драгане, коме
су ти добровољци тамо потчињени и коме су се они јавили као
добровољци да буду у некој јединици?
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Оно што ме Ви питате сад ја могу да кажем
само као једну чињеницу која је правило да се у зони највеће јединице
која је на простору а поготово када је ратно поприште у питању, све
јединице, све формације претпочињавају тој највећој јединици, у овом
случају бригади. С друге стране, имали смо прилике да чујемо и
званичне ставове да су добровољци били добровољци само кад су се
јавили а после су сви и територијална одбрана и добровољци били у
саставу јединица ЈНА.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате Ви коме су тамо били потчињени? То тако
по правилима, видимо да ништа није било по правилима. Знате тамо
коме су били потчињени?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли знаш можда или да ли је неко
рекао, да ли те упознао са тим да су ти добровољци тамо условно
речено, наша војска.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Чим су били са, нису пуцали на нас па онда
су били са наше стране.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Кажеш да си у Ловас дошао не знам
један дан тамо, један дан тамо и други дан тамо, командир чете
противдиверзантске чете из одреда Миленко Стевановић тврди да је у
Ловас дошао 14-ог поподне. Ја сам овде у својој изјави, ја тврдим да
сам ја дошао 14-ог поподне, да сам ја дошао са другим возилом, ти си
дошао са другим возилом тамо, а возилом ЈНА «ПУХ» је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па чекајте, немојте Ви сад да сведочите. Ви
њега питајте.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Не браним се ја госпођо судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него само после Ви дајте примедбу. Јесте ли
завршили са питањима?
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Не, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не знамо шта радите сада. Ви одговарате
сами на своја питања. Ви њега испитајте та питања што имате а на
крају можете да кажете примедба је та и та, ово што си рекао па
објашњење да дате Ви.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Кажеш у Опатовцу тамо
Славе ти наређивао и тако даље.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не мени, командиру чете.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Не теби, командиру чете. Ја те
питам да ли сте тамо негде затекли неке приручне затворе и да ли је
неко затварао људе тамо?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да. Затварали су их и испитивали органи
полиције, милиције њихове али војска са тим није имала везе.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Чија је то полиција Драгане?
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То је била нека полиција, колико сам ја
схватио да су они имали неког претпостављеног у Шиду а то је њихова
месна полиција.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: А није била ЈНА?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. А да ли нешто конкретније
знаш о тим притвореницима, где су они одатле одвођени ако су били
притвореници?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: За Шид.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли знаш која је организација или
установа била у Шиду где су одвођени ти затвореници?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли си можда тамо чуо било где у
Ловасу или у Опатовцу да у Шиду постоји сабирни центар?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То сам могао да видим из средстава
информисања, на дневнику нашем о томе је писано, кад је била она
велика акција одласка великог број Хрвата за Загреб који су
транспортовани из Илока и тако даље. Значи, али нисам чуо овако.
Опт.МИОДРАГ
ДИМИТРИЈЕВИЋ:
Да
ли
знаш
да
ли
је
противдиверзантска чета под командом Миленка некоме слала неке
извештаје и коме?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Миленко је редовно извештаје слао
средствима везе, ја претпостављам да је слао команданту одреда пошто
је логика ствари таква.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Драгане, да ли можда знаш да ли је
тај Миленко имао, поседовао документа везе?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: А да ли можда знаш ко је том
Миленку дао таква документа везе?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Он је та документа везе могао добити ако је
био претпочињен значи до претпочињавања имао је можда своја
сопствена, одред је имао своја сопствена документа, а по
претчињавању, могао је добити само од.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да кажете могао је, могао је. Да ли
знате или не знате? Пошто и сами кажете да је тамо много ствари било
нејасно, па сада Ви реците конкретно за нешто ако знате а не могао је,
имаћемо вештака војне струке па ће нам он рећи шта је требало да
буде. Да ли знате Ви како је било тамо?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Знам да је имао средства везе, знам да је
имао документа по којима је одржавао везу и не знам да ли је сада звао
Перу или Мику, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли знаш можда да ли је имао тај
командир чете код кога си ти био кажеш координатор тамо, да ли је
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имао документа ТКТ? Знаш шта то значи? То су документа тајног
командовања трупама. Због транскрипта само те питам. Да ли знаш да
ли је та документа употребљавао?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Рекао сам да ја знам да си ти
долазио сваког дана тамо по храну да те ја додуше, нисам виђао сваког
дана јер нисмо се виђали, али питам те да ли си ти кад си долазио по
храну за ту јединицу тамо доносио и бројна стања те јединице и коме
си их предавао?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам долазио са људством из састава ове
чете у смислу да им помогнем да се лакше снађу зато што су били
одређени проблеми у снабдевању а сматрао сам да ја као капетан прве
класе нисам требао ја да носим, него су то носили ови из састава
људства чете.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Они су предавали, не знам коме су
предавали.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Када си им помагао то да
изузму храну и тако даље и тако ближе, молим те реци ми где је то
било и ако знаш ко вам је ту храну давао и џебану још муницију и оно
остало?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја нисам значи лично то радио и не могу да
кажем да знам.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Молим те да се определиш на ово,
да ли је командант одреда Перић Дарко долазио у контролу или помоћ
како је у војсци називамо у месту Опатовац у чету противдиверзантску
чету Стефановића?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли се можда сећаш колико је
пута долазио?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Не. Да ли се можда сећаш како је,
са ким је долазио тај Перић Дарко? Кога је имао у пратњи и тако даље.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја мислим да је ту био један можда једна
група од десетак људи, можда мање али не сећам се ко је био све у
саставу те, не знам чак ни да ли је долазио неко из штаба Четврте
оперативне зоне са њима, не могу да се сетим.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли можда знаш и да ли можеш да
се сетиш како је тај командант одреда био обучен и да ли је у свом
одевању или облачењу имао неко, што остали нису имали нешто од
опреме и које наоружање је имао молим те.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја мислим да је имао «хеклера» а о
детаљима неким одеће, изузев можда могу да се сетим пошто знам да
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је имао неки надимак «Боксер» да је имао рукавице неке са оним
исеченим прстима и тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то имао надимак «Боксер»?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Дарко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дарко Перић је имао надимак боксер?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Тако сам ја чуо, а не мора да значи да је
тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас молим немојте да добацујете, па немојте
да добацујете и како то седите у судници? Распиштољили сте се као да
сте у кафани. Ноге спустите доле.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли си се тада ти као незванично
лице да тако кажем срео са Перићем у Опатовцу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, био је Миленко Стефановић.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли се ти сећаш команда Друге
бригаде је издала наређење 411-1 од 15.10. у коме скреће пажњу на
поштовање међународног права, спречавању пљачки, малтретирању,
забрани напада на верске објекте, болнице, културна добра и тако
даље. Да ли се ти сећаш и да ли знаш да је Миленко или да си случајно
ти добио такво писмено наређење из команде Друге бригаде или преко
одреда?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја нисам добио, а да ли је добио Миленко не
сећам се. Не знам.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Рекао си да је долазио овај у
Опатовац да вас обиђе и неки орган безбедности. Молим те.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Д ли је то био орган безбедности нисам
сигуран, ја сам рекао да је неко из органа из бригаде дошао. А да ли је
он био орган безбедности не знам.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: А молим те да ли је долазила
случајно војна полиција тамо у Ловас да пружи неку помоћ или да
контролише нешто или да види?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, да ли је то Ловас, Опатовац?
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Опатовац.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико сте Ви провели у Ловасу времена?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Провео сам практично два дана кад се гледа
оно, значи кад сам дошао, сутрадан сам отишао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Једну ноћ?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, али долазио сам ово што је рекао
потпуковник са људством из састава ове чете долазио сам у Ловас,
ишао сам и до Товарника и до Шида, помажући командиру чете ту да
се неке ствари обаве, да се он не ангажује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ком командиру чете?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Командиру Миленку Стефановићу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А којим поводом сте после долазили у Ловас?
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па рекао је потпуковник то, долазили смо
зато што смо се снабдевали из Ловаса са храном и свим осталим
потребама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Грујићу, малочас си рекао нешто на
питање судије или не знам, није битно кога, да је најављен долазак
неке међународне мисије у Опатовац. У акту команде Друге бригаде
427-1 од 16.10. у тачки 4 то је дневни оперативни извештај, пише «да
је међународна мировна мисија извршила обилазак између осталих
места, тамо неколико места наводи, између осталих и Опатовац. И да
су са том мисијом стално биле неке старешине бригаде па те ја питам
да ли је у Опатовцу долазила та међународна мировна мисија у
контролу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, они су дошли један дан али ја не знам
који је састав тих старешина био из састава бригаде, рекао сам то
малопре. Они су дошли, тамо им је указано на то шта се све догађа,
тако да они су отишли, ја мислим да су отишли задовољни.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала. Рекао си да је Дарко
долазио тамо у обилазак код вас, сећаш се да је долазио једном, не
сећаш се да је долазио више. Да ли се можда сећаш да ли је Дарко тада
издавао неке задатке или пак неке промене, нека упутства, нека
усмерења или било како као командант, и ако јесте, да ми кажеш како
се заправо тај састанак или та контрола и заврши?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Нисам био ја ту присутан и не знам како су
то.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Да ли си ти имао неку везу
са мном?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, ако се случајно видимо у Ловасу. Чак
нисам био у обавези ни да Вам се јавим приликом сваког доласка.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А по чијим наређењима Ви то тако долазите у
Ловас, кажете били једну ноћ па кажете долазите опет.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам рекао да сам, пошто смо ми били то
људство, састав тог људства из Опатовца је био ослоњен за
снабдевање, за све потребе значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и ко Вама наређује да идете у Ловас
тамо?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па није нико, то је моја самоиницијатива
била као координатора пошто сам имао улогу да помогнем Миленку у
обављању својих задатака логично је да буде он са јединицом а да ја
неке ствари обавим које су биле.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је одредио да се снабдевате у Ловасу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То је регулисано наређењима команде
бригаде.
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Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: У акту Друге бригаде 402-1 од
14.10. тачка 1, став 2, пише да је у саставу борбене групе за напад на
село Сотин поред осталих јединица Друге бригаде учествовала и ПДТ
чета из ТО Ваљева, па те питам да ли можда знаш која је то чета
учествовала у тој борбеној групи за напад на Сотин из састава одреда?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не знам.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Хвала. У доста извештаја стоји да
су постојали снајперисти поред Ловаса и то више из прве гардијске
бригаде па чак из редовног борбеног извештаја Друге бригаде, па и из
овај, извештаја из 2006.године, војно безбедносне агенције да су
дејствовали око Ловаса и то све у касним поподневним часовима или
ноћу. Питам те а обзиром да си ти чуо тамо чим си дошао да су сви
умрли од страха од тих снајпериста, питам те да ли су ти снајперисти
тамо били стварни, постојећи и потврђени непријатељ ка Ловасу и да
ли су размештања њихова.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате уопште сазнања о тим
снајперистима?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам Вам рекао малопре значи по доласку
у Ловас сам био упозорен одмах на дејство снајпериста, значи људи
који су се затекли ту приликом изласка из возила.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сем тога имате ли неких других сазнања?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја нисам осетио значи није пуцао на мене
нико од снајпериста.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли је ливада у којој, пре тога,
опростите молим вас, да ли знаш ливаду у којој је било постављено
минско поље?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То је било на улазу у Ловас, да у Ловас, то
сам знао где се налази.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од када Вам је то сазнање?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте то знали?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Приликом доласка.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То ми је на контролном пункту речено.
Знате, кад долазите у неко насељено место онда вам скрену пажњу на
снајперисте, скрену пажњу да не смете скренути са возилом и тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је то речено пре овог трагичног
догађаја?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: На уласку значи кад сам дошао.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Кад смо већ код тог пункта, ти
долазиш из Опатовца у Ловас са војним, из Чаковца извини, опростите,
из Чаковца у Ловас са војним возилом и тебе на пункту иако су у
војном возилу заустављају и контролишу.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То је било нешто што је било нормално.
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Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: А да ли можда знаш ко је био на
том пункту ко те контролише, и зашто те контролише кад си ти војно
возило?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, не знам састав људства и чијег, али
знам да сам заустављен, да сам морао да кажем ко сам, шта сам, где
идем што је било значи у циљу контроле проласка возила, да ли је то
евидентирано на ком другом пункту или није, то не знам.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Молим те, да ли знаш обзиром при
пролазу, при доласку до Ловаса, прошао си кроз Товарник, да ли је и у
Товарнику да ли је и у Чаковцу па и у Ловасу па касније и у Опатовцу,
кроз места кроз која си ти пролазио, да ли су били постављени
контролни пунктови?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, приликом уласка и изласка из сваког
насељеног места били су контролни пунктови.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли су те свугде контролисали
Драгане?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. А да ли можда знаш због
чега су постављени ти пунктови на улазу, на свим улазима у насељена
места односно у реоне размештаја јединица.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па ја ћу бити у ситуацији да претпоставку
дам, не знам значи ни ко је наредио, знам како је регулисано то у
Опатовцу тада, командир чете је наредио и дао прецизна упутства за
то, али на овим осталим местима не знам ни из ког састава су били
људи, али вероватно да би се обезбедила контрола уласка и изласка из
насељених места на неки начин обезбедио мир, да се зна ко улази до
излази, јер тада је било поред тога што су се кретали војна возила и
кретали су се и цивили, према томе, вероватно је ово сврха била неког
контролног пункта.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли је можда опет ако знаш ја те
питам ако знаш пункт постављан тамо и да би се извршила контрола са
чим се излази из насељеног места, да ли је то ауто, да ли је то комбајн,
да ли је то трактор, да ли је то камион натоварен са цивилним
стварима и тако даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, одговорио је, не дужите више.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли можеш да ми кажеш као
старешина, учесник у рату и у Ловасу нормално, која се наређења и
предлози за задатке не извршавају?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма немојте то, ја Вас молим да таква питања
смо рекли да нећемо. Ево сада ћете имати вештака па ћете питати.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо председавајућа он је био
тамо који је то морао да зна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта? Питајте га за неку конкретну ствар,
везано за Ловас.
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Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Питам га шта он заправо зна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање. Идемо даље.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Не зна, не зна, он то не зна и готово
не зна. Не зна ни као.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није рекао да не зна него му суд не дозвољава
да на та хипотетичка питања одговара и то се.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли можеш да будеш конкретан и
да кажеш са командиром противдиверзантске чете из одреда
Стефановића и у Чаковцу и у Ловасу и у Опатовцу ко је командовао?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Којим саставом? Само ми појасните којим
саставом ко је командовао чете?
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Стефановића.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па нормално Стефановић.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: А ко је са њим командовао?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па ако је био у саставу одреда, онда
командант одреда.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта значи то ако је био у саставу одреда? Да ли
Ви имате сазнања или немате сазнања да је он био у саставу одреда?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Госпођо ја сам Вам рекао пошто сам имао
питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам се и малопре и сада се поново враћам на
то, Ви сте као били неки координатор за ту чету ТО Лозница и немате
сазнања ни да ли је у одреду ни да ли није у одреду, ни да ли је
претпочињен, на који начин, ко издаје наређење.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам Вам рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете, ако је био у одреду, командант одреда.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па чујте, да Вам кажем ја сам Вам рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био у одреду или није или не знате?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па јел хоћете да Вам ја то кажем да ли је
био или није био?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па реците.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Нађите формацијски састав одреда па ћете
видети.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта то значи? Да ли имате Ви, кад ми нађемо
ми ћемо прочитати, а имате ли Ви сазнање или немате?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па командује командант одреда нормално.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли знате то кажете ако је био у одреду па
је ли био у одреду?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па јесте био у одреду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па што кажете ако је био у одреду?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ви сте направили забуну да ли је то ТО
Лозница се први пут помиње тамо.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У писменим документима нигде се ТО Лозница
не помиње да је била у Ловасу него да је цео одред Ваљево упућен у
Чаковац и нема га нигде у Ловасу. Изволите даље.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо председавајућа нигде се не
помиње да је била ТО Ваљево укључена у Ловасу него нигде се не
помиње. ТО Ваљево је била у Ваљеву и седела је у Ваљеву, чучала је у
Ваљеву, а Четврта оперативна зона је имала своје зоне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сведок је ту, нема шта сада да
појашњавате, сведок је ту, питања даље ако немате да завршимо.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Имам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Грујићу молим те, да ли сам ја теби
или пак командиру противдиверзантске чете било када и било шта
наредио или макар покушао да наредим било шта?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли си као војно лице и
старешина који је тада радио у ТО знао или морао знати ко, како и са
којим средствима може да разминира или уклања мине из минског
поља или појединачно постављене мине?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Знао сам и тад и сад знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте знали?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па како се то ради. Ја сам требао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли знали ови из противдиверзантског
одреда?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То ја не знам да ли су они знали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли постоји противдиверзантски одред
Ваљево такве структуре да има стручњаке за разминирање.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не знам састав одреда прецизно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте координатор тамо.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Знате шта, ја не знам прецизно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли ови из ове лозничке чете знали?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ви мене питате нешто што је било пре 20
година знате, ја нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви се неких детаља врло добро сећате, а оно
што је.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, ја се сећам детаља али знате ако нисам
видео формацијски састав, формацију тог одреда ја не могу да Вам
тврдим сада, јер ме стављате у позицију да ја нагађам да ли је имао
или није имао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Драгане, обзиром да си био у штабу
тамо у Крупњу, а да сам ја био оперативац или помоћник начелника
штаба за оперативно-наставне послове четврте оперативне зоне, да ли
си ти мене некада а често смо контактирали, доживео као неспособног
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старешину, смотаног, силеџију, пијаницу, као онога који не зна шта
ради и како и шта наређује, као онога који не познаје сва војна правила
и прописе који важе у ЈНА, закон и тако даље, склон неконтролисаним
поступцима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Довољно, довољно.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Молим те, није довољно госпођо,
довољно је само кад је крај. Да ли си ме ти познавао као таквог било
када?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам Вас познавао годинама раније,
сарађивали смо добро, знам Вас као коректног официра, који је
стриктно извршавао своја наређења и то је оно што ја знам.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Пуковник Ђокић овде на сведочењу
изјави да је потпуковник Димитријевић био најбољи старешина у
ЗШТО - зонском штабу територијалне одбране у Ваљеву. Ви рекосте
ово што рече сад, па те питам да ли знаш како сам ја то квалитетни,
тако квалитетни старешина могао, направио такве грешке за које ме
тужилаштво овде оптужује?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор. Ја молим да завршите више
ако идете даље с тим питањима.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Идем даље с тим питањима
али не оваквим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте с таквим, питајте ако имате нешто за
Ловас, за предмет оптужбе, даље ако наставите, прекидамо
испитивање, идемо даље. Немамо времена за таква питања.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Не би било први пут. Грујићу
молим те, да ли си ти на неки начин тамо у Опатовцу преузео дужност
командира противдиверзантске чете од Миленка Стефановића?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли си могао сам без наређења
или без одобрења да руководиш и командујеш са том четом односно са
командиром чете?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Питам суд госпођо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта сада ћете и мене да пропитујете?
Завршите та питања ја Вас молим немам више времена за. Јесте ли
завршили са сведоком?
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Нисам госпођо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па хајде.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: На крају ове наше баладе да тако
кажем тамо у Ловасу, ми смо донета је одлука да се ми сви и ти и ја, а
и јединице које су биле претпочињене тамо, да се повуку за Ваљево па
те молим, није готово, па те молим да ми кажеш да ли је Ђокић
самовољно повукао све ове јединице из Ловаса?
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја то не знам али знам да ми је капетан
Стевановић Миленко рекао да је средствима везе добио задатак да
припреми јединицу да се сутрадан креће из Опатовца.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: А да ли је пуковник Ђокић могао
мене и тебе да повуче кад се њему прохте у Ваљево?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па отприлике да је могао.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Да ли су ова сва места у
којима си ти боравио била у зони одговорности Друге пгмбр? И
Чаковец и Ловас и Опатовац, у којима си ти боравио.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја ћу доћи у ситуацију да опет госпођо
судија поменем, ја не знам прецизно која је зона одговорности Друге
бригаде али претпостављам да су они у сва та места покривала зона
одговорности бригаде.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: У редовном борбеном извештају
Прве дивизије 3-445 тачка 2 став 3.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате то да наглашавате сведоку ништа не
значи.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Пише да је Опатовац чишћен
мислим да знаш тај термин. Па пре вашег доласка или после вашег
доласка, молим те реци овом суду и мени да ли је Опатовац чишћен?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Пре мог доласка не знам, после мог доласка
стање је било нормално.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Молим те да ли можеш да ми кажеш
где је овај, имао Стефановић Миленко у Опатовцу командно место?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање нема никаквог
значаја за Ловас.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. А да ли можда знаш да ли је
овај Гавриловић Миле имао командно место чете командно место чете,
на некој пољани, у неком бункеру или у некој кући?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У кући.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: У кући.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Ловасу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да. Ту сам га ја затекао.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли си можда ти било где
покушао да месном становништву на било који начин скренеш пажњу
да не дира војску?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где то?
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: У било ком месту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема у било ком месту, ја сам рекла.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: И у Ловасу и у Опатовцу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није он, у Ловасу је преноћио једну ноћ. Да ли
имате за Ловас питања да се не задржавамо више? Господине
Димитријевићу немамо времена од једног до другог питања пола сата.
Изволите.
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Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли си по појави у Ловасу
учествовао у непосредном успостављању контакта са месном влашћу и
на који начин?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам рекао већ да сам био присутан на том
неком састанку а да ли је то била месна власт или не, био је то
мешовити састав тако да, ја лично нисам успостављао никакав контакт.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Молим те Драгане реци ми обзиром
да је тамо Друга пролетерска гардијска механизована бригада, овај
изводила борбена дејства и ратна дејства, те да је вероватно имала и
неке ратне заробљенике, да ли сте ви тамо односно Миленко командир
чете у Опатовцу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет Ви Опатовац.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Или да ли је Миле Гавриловић у
Ловасу у распореду своје чете или у својој чети имао неке ратне
заробљенике?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате ли сазнања?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Знам да није било у тој кући сам био код
Мила, није било никаквих заробљеника и није било ни у Опатовцу.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли си можда ти као координатор
тамо контролисао било где да се појављивао у Ловасу или Опатовцу,
контролише и прати ангажовање представника села и месних власти?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли можда знаш да ли је Миодраг
Димитријевић имао топографску карту?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Знајући Вас имали сте сигурно.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Да ли си ти имао
топографску карту?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја мислим да је имам још увек.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли си можда негде у
просторијама у Ловасу када си долазио овај, видео неку топографску
карту велику да виси на зиду?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Госпођо судија ако могу да појасним ову
карту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Сваки старешина који иде на терен, труди
се да има карту, сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате да појашњавате.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Немам више питања. Имам
само примедбу на ово да се труди да има карту овај, господин Грујић
госпођо председавајућа сасвим добро зна како се требују и како се
поседују карте и за које реоне у свим јединицама, преко геодетске
управе само за оне територије на којима се предвиђа употреба дејства
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те јединице у конкретном случају четврта оперативна зона, само за
њену зону требује се, јер се то плаћа скупо. Према томе, ја сам могао
да дубим на глави да обезбедим себи карту за тај простор у Славонији
где никада није била планирана употреба територијалних јединица
Србије. Ја нисам могао да имам никакву карту тамо.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Јел могу ја да појасним?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оставите се те карте. Има још. Јесте ли
завршили са примедбама да кренемо даље?
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Можете да седнете ево тужилац.
Изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако сам добро разумео, рекли сте да из Ваљева
Ви са делом Ваше јединице стижете у Товарник заједно?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не са делом, ја стижем са потпуковником
Димитријевићем, да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је тада са Вама био и Перић?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па Перића сам видео у Ваљеву кад смо се
припремали за транспорт мислим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли га раније познавали?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте ли га видели ту кад сте стигли у
Товарник?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У Товарник?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па како, ми смо дошли у једној колони.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али јесте ли га пошто сте га упознали у
Ваљеву јесте ли га видели у Товарнику?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Виђао сам га у Товарнику, виђао сам га и у
Ловасу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли га виђали у Чаковцу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Били смо у истој школи смештени. Ми смо
спавали, потпуковник Димитријевић и ја у једној учионици пошто је ту
гро људства било смештено у школи.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад, рекосте идете ви одмах сутрадан у
Ловас.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, преноћили смо у Чаковцу па смо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Преноћили па идете за Ловас.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је са Вама или пре Вас или после Вас
кренуо потпуковник Димтиријевић?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Он је отишао пре мене.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То пре у току једног дана пре или?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У току једног дана. Ја мислим тако да је
било у току једног дана.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли то значи да сте истог дана стигли у
Ловас?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Оно једино што сам сигуран то је да је
Димитријевић био у Ловасу кад сам ја дошао, немојте ме питат сад да
ли је дошао у пола једанаест, пола дванаест.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли то значи да Ви не знате када је он тачно
кренуо у Ловас?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па не знам време тачно, чујте. Ја сам рекао
малопре не знам ни датум, не знам ни време, али знам да је отишао он
пре мене а возило којим смо ми заједно располагали остало код мене.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То кад кажете пре Вас, питам Вас да
определите да ли је то у току истог дана пре Вас или можда дан пре
Вас?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Са ове временске дистанце ја не могу да
определим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате да ли је и када у Ловас стигао
капетан Перић? У односу на Ваш долазак и долазак Димитријевића.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја мислим, они су отишли ја мислим да је
пошто потпуковник Димитријевић није користио возило, он је морао
користити возило из одреда.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не питам Вас за возило. Питам Вас Перић када
стиже у Ловас? Пре Вас, истог дана кад и Ви или после Вас?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Пре, пре мене.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли у току дана пре Вас или дан, два, три пре
Вас?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па не може дан, два, три пре. Значи, може
бити само да је у току добио наређење после ноћи у Чаковцима да је
добио наређење да крене за Ловас. А не могу да Вам кажем ја да сам ја
сад дошао поподне у толико, ја сам дошао касније поподневни сати су
били.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И јесте ли тог дана када сте Ви дошли затекли
Перића у Ловасу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја нисам затекао њега лично да сам га
видео, али је био присутан тог дана када сам ја стигао, био је присутан
уочен на том састанку који смо имали заједнички.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тог дана када сте Ви стигли он је био увече на
том састанку?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На том састанку да ли је било говора о некој
војној дисциплини и ко је ту присутан, шта како треба да се одржава
некакав ред? Мир у месту?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, па то сам ја управо рекао. Значи, да се
уведе та контрола кретања, ограничи број кретања.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је било речи о евентуално некој војној
дисциплини, недисциплини, неком понашању непримереном од стране
припадника наоружаних људи у Ловасу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не могу да се сетим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте Ви у Ловасу видели рекосте, да сте
видели добровољце у Ловасу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како знате да су то добровољци? По чему сте
их разликовали од припадника ових осталих наоружаних групација?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: По начину облачења, по ознакама које су
имали и тако.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па да ли можете мало ближе то облачење и
ознаке?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Носили су шубаре, кокарде на шубарама и
тако. Знам да су их звали «Бели орлови» чак је била и застава нека ту
је писало «Бели орлови» и тако. Њих сам видео одмах у самом
Товарнику по доласку. Искрено речено да Вам кажем, мене је то мало
фрапирало, зато што сам био навикнут на ред, дисциплину и неко
војничко држање.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како они, да ли су имали униформе које су се
разликовале од униформи припадника осталих јединица?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ма нису они набављали друге, користили су
делове или комплетне или делове униформе и тако али то је било увек
у комбинацији са неким ознакама које нису тада биле важеће у
јединицама војске.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте имали информацију када сте стигли у
Ловас ко командује тим људима односно да ли су у саставу неке
формације ове или оне?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте чули да се догађало нешто у Ловасу
да је било неких тортура, убистава цивила или нешто слично?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да Вам кажем искрено, ја о тим догађајима
о којима Ви желите да чујете нешто, о тим догађајима сам ја чуо кад је
било, интересовали су се други људи који су били ангажовани тада на
задацима у том реону, да ли су органи долазили безбедности код мене,
да ли су се интересовали за неке догађаје ја сам рекао да нико није
долазио никад код мене, а највише сам сазнао из средстава
информисања.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ми Вас питамо за Ваша сазнања у моменту
када сте Ви били тамо а то што сте сазнали касније, то није Ваше
изворно сазнање. Ви долазите у Ловас кажете, долазите по храну овооно, да ли Ви чујете, да ли имате ако немате непосредна сазнања да ли
сте чули значи посредно некакве информације да се нешто прича да
има и неких страдања, тортуре.
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам долазећи у Ловас из Опатовца,
долазио конкретно и одлазио, мало се задржавао тако да нисам имао
контакте чак ни са Димитријевићем нисам имао контакте, нити сам чуо
ја неке приче о томе. Кажем да сам највише сазнао то касније.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте за тај већ трагични догађај на
минском пољу чули тада кад сте били тамо о страдању неких цивила на
неком минском пољу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Управо на минском пољу које сте Ви описали
да сте упозорени на то.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не. Тад нисам чуо, тад нисам чуо. Касније,
пошто ја не знам тачно датум сада кад се то тачно догодило али
долазећи значи ја нисам имао прилике да чујем, вероватно ако је то
нешто било, да се о томе није много ни причало шта ја знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Касније, временски колико далеко од тог
догађаја? Употребљавате термине пре и касније.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, не. Конкретно сам чуо неке ствари
значи кад смо се већ вратили из Опатовца, онда је то сам чуо неке
ствари од људи који су људи из команде штаба Четврте оперативне
зоне да су се догодиле неке ствари које су ето тако да се интересују
органи безбедности и више су колеге питале мене пошто сам био тамо
да ли су долазили код мене и тако даље, то. А ово само да Вам кажем,
значи ја сам старешина који се држао својих задатака строго и искрено
говорећи тамо где нисам морао да се ангажујем, нисам се ни
ангажовао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам Вас ја питао за Ваше ангажовање, ово и
оно, него о Вашим сазнањима о једном догађају који је ипак је био
толико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било на том састанку на ком сте Ви били
приче о некој акцији претреса винограда, одласка?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам чула.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Тада, то вече не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неко друго вече је ли било?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, ја нисам био друго вече ни био, био сам
то вече и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не, кажете то вече не. Као да сте неко друго
вече опет били па било.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље. Од бранилаца?
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Господине Грујићу, Бранкица Мајкић
адвокат. Ја имам за Вас неколико питања само. Ја ћу се исто вратити
на овај састанак коме сте присуствовали и Ваш долазак у Ловас. Ви
прихватате да сте можда са Димитријевићем дошли истог дана, да је он
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можда дошао у преподневним часовима, Ви поподне, али је мени датум
битан јер из редовног борбеног извештаја команде Друге бригаде
произилази да је напад на Опатовац био 14. октобра 91.године.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: О датумима ме немојте питати, не знам
датуме после 20 година не знам датуме.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Али је сигурно да сте Ви дошли један дан
пре него је био напад на Опатовац?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Како да не, преноћио сам тамо у Ловасу и
сутрадан сам отишао за Опатовац са Лозничанима.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. Кажите ми, дошли сте после
Димитријевића и рекли сте данас у Вашем казивању, нашао сам га, па
сте после тражили Гавриловића и тако даље. Па јел можете да ми
кажете немате средства везе, претпостављам да сте први пут на том
терену, како Ви то њега налазите и где га налазите?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Кад сам изашао питао сам одмах има ли
неко, пошто је било доста војске, да ли зна неко где је потпуковник
Димитријевић и онда су ми рекли где је.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И можете ли нама да објасните где је то,
који је то објекат или сте се срели на улици?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: На улици смо се срели, он је наишао кад сам
ја дошао, ми смо се срели на улици. Значи, ја сам одмах отишао, он ми
је објаснио где се налази ова чета из Љига и ја сам са возилом отишао
да се јавим тамо где су ми рекли да треба да идем.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Је ли Вам познато из тог периода да ли је
Димитријевић имао неко обезбеђење из Ваљева?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја не знам ни за какво обезбеђење, спавали
смо у истој соби док смо били у Чаковцима.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не, не, у Ловасу.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не знам за обезбеђење ја га нисам имао, не
знам.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не знате? Добро. Кажите ми даље везано за
тај састанак да ли сте сазнали за састанак да ће се одржати да треба да
истом присуствујете тада од Димитријевића или од Гавриловића?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Од Гавриловића ја мислим да сам сазнао,
било је логичније јер сам са Гавриловићем провео цело то поподне.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Немојте логичније јел знате или не знате?
Пошто Гавриловић тврди да никаквом састанку није присуствовао и да
не зна уопште ништа о састанцима.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Онда и ја могу да кажем да не знам како сам
сазнао али вероватно сам нисам отишао на тај састанак.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А кажите ми на том састанку је ли се неко
посебно представио ко је шта ту и како Ви уопште знате како да кажем
ко руководи тим састанком, ко води дневни ред или како већ.
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Представљање је било формално, кад смо
дошли поздравили смо се, неко је рекао име, ја сам можда име
заборавио тог тренутка али ко је руководио и то сад не могу да Вам
кажем тачно ко је руководио.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А кажите ми јесте ли у Опатовцу
присуствовали тако неким састанцима?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И ко Вас је позивао тада на састанке?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ти састанци су били организовани
искључиво ради решавања неког конкретног питања, значи звали су
нас људи из месне заједнице тако да смо Миленко и ја присуствовали
том састанку или Миленко сам, зависи сада од ситуације. Тих
састанака је било више пошто смо ми провели доста времена у
Опатовцу.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А кажите ми за сам Опатовац, пошто овде
из питања произилази да се прави нека паралела између Опатовца и
Ловаса односно Ваше и функције пуковника Димитријевића, је ли Вам
познато је ли у Опатовцу страдао неко од овог дана када је извршено,
и какав је био сам напад? Је ли ту било оружаног отпора односно
оружаног напада или отпора са друге стране, је ли било жртава
приликом уласка вашег у Опатовац?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Колико ја знам није било жртава.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И Ваш задатак између осталог је био да
поставите контролне пунктове јел тако?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не мој, него јединице.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јединице с којом сте Ви дошли, извините.
А кажите ми на ком сте тачно пункту сазнали да је ово подручје
минирано?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па на улазу ту, на улазу пре уласка у
Опатовац, постоји једно пољопривредно добро и ту су неки силоси
били.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Извините јел сте Ви ово.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То причате о Ловасу или Опатовцу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, ја сам схватио да сте питали за Ловас.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Између осталог сте рекли да сте знали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте сад рекли Опатовац.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Добро. Ја се извињавам.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ја Вас питам за ово подручје око Ловаса
јесте ли, ако смо Вас добро разумели, јесте ли за то подручје знали да
је минирано?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па да, кад сам долазио ту је значи ја се
сећам да је скретање било једно.
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Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: На ком пункту сте то сазнали, тако сте
рекли.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ту је одмах та пољана иза тих силоса.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. И ко је држао тај пункт?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Војска.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. Јесу ли Вам рекли кад је минирано?
Јел то нешто било скоро?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Што би они то мени говорили? Упозорили
су ме само да не би са возилом отишао на ту пољану.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. И само сам имала још једно питање
за Вас. Већ Вас је питао Димитријевић знате из бригаде ко је присутан
био приликом доласка мировне мисије?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не. Рекао сам да је један број старешина
био али нисам овај, не знам имена ни.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И за Миленка Стефановића да ли знате где
је он спавао те ноћи кад је дошао у Ловас?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У Ловас?
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам га нашао, то је улица једна од центра
што иде па лево једна кућа приватна била. Сећам се да су биле неке
степенице горе нешто. Ту је био део само његовог људства.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не, јел он конкретно где је био?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Он је ту био са делом људства.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јел је ту био тенк неки можда?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Тенкова је било свуда по Ловасу.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: По Ловасу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. Хвала Вам. Немам питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, даље.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добар дан господине Грујићу, ја сам
Градимир Налић адвокат. Само пар питања да Вам поставим. Које
координације односно координаторске функције у чему се она
састојала, између кога сте Ви координирали претпостављам између
јединице у којој сте били распоређени као координатор и кога другог?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па координација се односила на помоћ
старешинама из јединица да би се боље снашли. Потпуковник
Димитријевић је радио у оперативном делу штаба Четврте оперативне
зоне а ја сам био старешина који је доста се бавио обуком јединица и
старешина.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли сте Ви значи, ако добро разумем Ви
сте у ствари имали неку саветничку улогу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Око линије обуке јел?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
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Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А који сте Ви, Ви сте старешина иначе били
активни или резервни?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам резервни старешина, резервни
потпуковник.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да, а који сте ВЕС Ви?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: 31102.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Шта је то?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То је пешадија.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Пешадија.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Иначе сам био у војној полицији.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јесте ли завршили школу у Панчеву?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Безбедности?
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Војне безбедности.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Које године?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па сад то не могу да се сетим.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Кажите ми молим Вас ова документа
ТКТ која је спомињао овај овде Димитријевић шта она садрже?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Та документа су, значи то су документа
тајног командовања. Садрже разговорник, таблице сигнала и тако то,
значи документа просто речено служе да би се комуникација између
јединица на неки начин заштитила.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Реците ми само, ја се извињавам, ја
сам мало као да сви знају. Шта је та школа у Панчеву? Да ли можете да
нам кажете шта сте учили?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Центар безбедности.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Молим?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Центар безбедности.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Хвала. Кажите ми молим Вас јесте ли Ви је
ли јединица којој сте Ви били придружени као координатор односно
командир те јединице, командант те јединице, јел водио некакве
извештаје, састављао дневне извештаје, планове и остало?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А кажите ми јесте ли Ви учествовали у
састављању тих извештаја јесте ли помагали?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не. А где су ти извештаји? Где ми њих да
потражимо знате пошто тога нема нигде. Шта Ви мислите коме су ти
извештаји слати и да ли ти извештаји морају бити сачувани по Вашем
знању?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Они су морали да буду сачувани али нешто
што ја знам да су сва документа везано за ангажовање јединица у зони
ратних дејстава одмах по враћању јединице били архивирани и
предавани одређеном архиву.
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Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли знате документа јединице значи
одреда ТО Ваљево или како Ви зовете.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па не знам то је изнад моје надлежности.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. А јесте ли Ви сачињавали некакве
извештаје по линији војне безбедности и некога о томе извештавали?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не. Ја нисам био као орган безбедности.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Кажите ми молим Вас кога сте из
бригаде од официра да ли можда се сећате некога од њих по имену,
чини или тако нешто из неке прилике ако сте га срели.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Сећам се команданта Лончара и начелника
штаба овог.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Славе.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Славе.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А кажите ми где сте ви то Лончара видели,
којом приликом и шта се ту.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У команди бригаде.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: У команди бригаде. Јел он Вама издавао
некаква наређења? Не мислим Вама лично, немојте ме погрешно
разумети него јединицама овима које су била претпочињене, да ли сте
присуствовали да је он издао некакво наређење?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја нисам био присутан.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А да ли сте чули да је издао неко наређење и
од кога?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не знам.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Кажите ми Ви сте данас рекли
јединице, бригаде и чете из Љига ишле су из Товарника на Ловас у
напад. Одакле Вам је то познато?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Одакле?
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да. Одакле знато то?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја знам да је, значи кад смо били у
Товарнику још кад се говорило Ђокић је био ту, кад се говорило како
ће бити ангажоване јединице, знам да је опредељено тада било а ко је
определио, вероватно бригада, али ја значи то што знам.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Од кога сте Ви то чули конкретно?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Од старешина. Знам да су, и Миле ми рекао
да они треба да иду за Љиг, за Ловас, а ми смо кренули за Сремске
Чаковце.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А реците ми, Ви сте значи у Товарнику били
у команди бригаде јел тако?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Само по доласку.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Па добро то мислим. Једном сте одлазили
тамо.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Само по доласку.
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Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли се сећате где је била смештена
команда бригаде?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не могу да се сетим. То је била исто нека
кућа, шта је било не знам.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Кажите ми молим Вас да ли сте Ви у
том реону виђали у зони одговорности бригаде да кажем или тамо где
сте се Ви већ налазили, било да је Ловас или Опатовац, јединице војне
полиције?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја бар нисам имао прилике да их видим а
знам да по логици ствари јединице војне полиције постоје у саставу
бригаде.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Како, које су јединице, које снаге
војне полиције у саставу бригаде које знате?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То су вероватно неки вод или нешто.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Вод војне полиције, морала би бити чета
минимум.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја кажем да не знам.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А не знате. Добро, извињавам се нећу онда
ни да питам. А овај, Ви кажете да војска никог није хапсила и тако
даље. Јесте ли Ви чули за сад не знам како да их назовем, у медијима
се зову а претпостављам да су то неки овај, контролно филтрациони
пунктови, они говоре о логорима Бегејци, Стајићево. Јел сте чули Ви
за то некад?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Нисте чули?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја оно колико ја знам и тамо ја док сам био,
војска се није мешала у те ствари.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. А кажите ово кад су Вас зауставили
на овом пункту где су Вас упозорили на минско поље рекли сте да је
то војска била, Ви сте официр, овде нама долазе људи који немају
никаквог образовања, сељаци да кажем и тако даље. Нормално да он не
зна која је војска, знате ли Ви која је војска? Разних војски је било
сећате се? Која Вас је војска зауставила? Која је војска држала пункт?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Како ја да знам? Нисам питао.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не, не, ја Вас питам лепо је ли то била
редовна војска, резервни састав, територијална одбрана, добровољци.
Шта је било јел се тога сећате?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па редовна војска, резервни састав и
добровољци сви су били у истим униформама.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јесу ли добровољци по Вашем сазнању били
овај, укључени у резервни, односно у ЈНА по доласку на место?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не могу Вам рећи тамо конкретно али знам
да су били укључени добровољци.
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Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Па добро, јесу ли могли добровољци
командовати јединицом ЈНА?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, него је командовала јединица њима.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Хвала лепо. Немам више питања. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље од бранилаца? Изволите.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Адвокат Јасмина Живић бранилац Перић
Дарка. Господине Грујићу рекли сте да нисте присуствовали на
почетку данашњег излагања, нисте присуствовали када је потпуковник
Димитријевић добио наређење од пуковника Ђокића. Како знате
уопште да је добио наређење од њега?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Чујте да вам кажем ја, нисам тврдио да је он
добио, али знам како су ишла наређења или неко од органа.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ја Вас само молим да се ограничите на оно
што се дешавало тада.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: После 20 година не могу да се сетим како.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Значи, Ви не знате да је он добио наређење
од потпуковника Ђокића?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па не знам, али вероватно је сам отишао.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Да ли можете Ви да се изјасните персонално
од кога сте Ви добили конкретно наређење и како је оно гласило?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Од кога конкретно?
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Од кога конкретно и како је оно гласило?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Добио сам наређење да идем за Ловас и да
помогнем чети ТО Љига, значи усмено не никако писмено.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Од кога?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не могу да се сетим сада.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Да ли можете да набројите са ким од
старешина сте контактирали за та два дана колико кажете да сте били у
Ловасу, име и презиме старешине.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Контактирао?
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Да. На било који начин, да ли сте
координирали.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Са потпуковником Димитријевићем, са
Гавриловићем и једним саставом значи старешина броја старешина
састава његове чете, али колико, како се зову не могу да Вам кажем
име.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Рекли сте на почетку да је био некакав сукоб
између Ђокића и Димитријевића ако сам ја добро ухватила и
забележила.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Где је то било? Када је то било?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То је било у Товарнику.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: У Товарнику?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
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Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: А кажете на почетку да се у војсци о
наређењима претпостављених не дискутује. Јел Ђокић био надређен
Димитријевићу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Како то да су дискутовали?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па ето тако, како су дискутовали, сад од
мене тражите да ја сада објасним како су њих двојица дискутовали.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Рекли сте да није било дискусије, зато Вас
питам.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Пази ја сам рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав је то сукоб био? Не чусмо, шта?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па ја сам Вам испричао то, само Ви нисте
слушали отприлике. Сукоб је био у том смислу да је потпуковник
Ђокић наредио потпуковнику Димитријевићу да иде у извиђање према
Сремским Чаковцима, он је то рекао «па зашто ја да идем, ја нити сам
командир, нити сам у саставу ове јединице. Ваљда иде онај из састава
једиице ко треба да води људе тамо». Ето то је био сукоб али мислим
не видим то, то је једна епизода.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Добро. Јесте ли имали Ви неки непосредни
контакт са потпуковником Ђокићем у то време, тад, непосредни
контакт?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па кад год је долазио да нас обиђе, како
нисам имао.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Добро.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: А да ме питате ког дана, у које време то не
знам.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Кажите ми, рекли сте да сте два дана били у
Ловасу. Колико пута сте конткатирали са Дарком Перићем за та два
дана?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Нисам имао потребу да контактирам са
Дарком.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Споменули сте га данас неколико пута.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Али нисам два дана молим Вас, ја сам
дошао преспавао у Ловасу и сутрадан отишао за Опатовац.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Добро.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Може да се рачуна календарски.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Добро. За то време док сте били у Ловасу
јесте ли контактирали са Перић Дарком и којим поводом?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Вероватно смо се поздравили кад смо
дошли.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Вероватно или можете да се изјасните
прецизно када којом приликом?
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па поздравили смо се кад смо дошли на
састанак, даље нисам имао никакав разлог да позддравим Дарка или
било кога другог.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Јел можете да опишете Дарка Перића?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Сада како изгледа?
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Не, онда како је изгледао.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У ком смислу да опишем?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па знате шта значи описати човека?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Какве очи има и тако?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Висина?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па висок био је, није био шланг онако
поприлично, пријатне спољашности, немојте сад да ме стављате у
позицију да описујем човека којег сам видео пре 20 година.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Добро. У односу на Вас, крупнији? Виши?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Виши од мене.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Виши од Вас?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Шланг био, да. Додуше, ја нисам био
овакав.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Јел сте конткатирали Ви са Дарком Перићем
у Ваљеву?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па можда смо у пролазу оно кад смо се
спремали али не уопште са Дарком сам јако мало. Значи, нисам га знао
ни пре.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Како Ви знате да је то Дарко Перић?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Како знам да је Дарко Перић? Па вероватно
кад ми је он, кад смо се упознали да ми је рекао ја сам Дарко.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Вероватно или Вам је рекао?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па, питате ме неке ствари које.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ја Вас питам да ли Вам је рекао? Сећате се
или се не сећате једноставно питам Вас оно чега се сећате.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Упознали смо се Дарко и ја приликом, у
Ваљеву кад смо били.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Упознали сте се у Ваљеву?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Добро.
Кажите ми у Ловасу рекли сте
малопре да нисте имали никакву везу са потпуковником
Димитријевићем, да сте се случајно сретали јел сам Вас добро
разумела?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Једном или два пута.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Случајно. На његово питање да ли је он
некоме наређивао, Ви сте рекли не. Како Ви знате да он никоме није
наређивао ако сте се случајно сретали са њим?
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па чујте да Вам кажем, онда нисте пазили
шта сам ја рекао, ја сам провео са њим значи два дана кад смо стигли,
у истој соби смо спавали.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: У Ловасу ако сте се случајно сретали како.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У Ловасу да ли је наређивао не знам.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Не знате?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па не знам у Ловасу, како могу да знам кад
нисам био с њим.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: А рекли сте да знате да није наређивао.
Хвала. Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Бранко Димић, адвокат. Реците ми ја ћу Вас
питати само у вези тог Вашег доласка у Ловас. Када сте дошли у
Ловас, објаснили сте да сте на том неком контролном пункту били
заустављени, да Вам је речено за то поље које је минирано. Јел можете
мало ближе да нам определите о ком пољу се ради, да ли можете да се
сетите шта је у околини његовој, не знам воћњак, виноград, њива,
оваква, онаква.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Једино што се сећам да је то било значи има
тих неких задружних постројења, неких силоса.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Добро. Да ли се сећате да је то минирано поље
било уз пут или не?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не могу да се сетим колико. Ви би ме
вероватно питали колико далеко. Али се видело са пута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се видело са пута? Да је минирано је ли?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па ту тај лево, тај део.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Поље.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Поље, поље не да је минирано.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Да ли то поље почиње од пута па или има
нешто између?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не знам.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Има нешто. Не знате? А реците ми да ли
можете да се сетите та војска која је била на том пункту да ли можете
да се сетите како су били одевени? Питам да ли можете да се сетите да
ли су имали маскирне или СМБ униформе?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не могу да се сетим.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: А да ли можете да се сетите колико их је било?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не могу.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Да ли можете да се сетите какво су наоружање
носили?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Они на пункту?
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Да.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Аутоматске пушке.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Немам више питања. Хвала.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како знате да су редовна војска?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја нисам ни рекао да је редовна војска.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Малопре сте на питање.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па сви су били у војсци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да сте на питање господина Налића
рекли за те на контролном пункту да је то редовна војска.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или сам ја погрешно разумела?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Вероватно сте погрешно разумели. Сви су
били исти, у истим униформама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да је то редовна војска.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Сви они који су у униформи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, не знате која је то војска?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не знам. Ја сам то рекао одмах на почетку
ад не знам којој јединици припада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да не дужимо. Идемо даље. Од
оптужених? Изволите.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добар дан. Оптужени Љубан Деветак.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Добар дан.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Реците ми молим Вас јел сте Ви сигурни тај
пункт да је био ту код силоса, те економије?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Како мислите на силос?
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Дошли тај дан у Ловас Ви први пута. Другим
речима, да ли је пункт био пре поља те детелине где је било наводно
минско поље?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Пункт је био код тих објеката код силоса.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Сигурни сте да је пункт био код тих објеката
код силоса?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Потпуно сигуран.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: А реците ми молим Вас да ли сте Ви видели,
приметили то кад сте били на спавању у ловачком дому неку оштећену
цркву порушену?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Не? Имам само примедбу.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја се извињавам јел само мислите у Ловасу
или?
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Па у Ловасу ту где сте спавали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па у Ловасу.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, нисам приметио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да чујем примедбу.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Прво, по свему што се утврдило из
испитивања овог сведока испада да је човек из Опатовца долазио на
састанке у Ловас, то је једно; друго у ловачком дому никад нико није
спавао јер се та зграда избегавала одмах је она црква порушена, па
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ловачки дом који је био исто пољуљан, стара зграда има сигурно 200300 година, има пуно пацова и тако даље. Исто тако, ова тврдња од
господина да на пункту код силоса нешто сазнао је нетачна, пункт је
већ поставила Крагујевачка јединица својим доласком на Економију,
односно код силоса.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваша комплетна примедба је да овај човек не
говори истину је ли?
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Тај човек не говори истину, очито је
припреман да не говори истину, друго кад су на неком састанку два
саветника војна, то се пристојно високим чиновима, присутна то би
сигурно памтио. Никако, ја на састанку да су два саветника била
присутна и да сам ја долазио на састанке да би вукао некога на
спавање, мислим то су стварно глупости.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Оптужени Перић. Колико сте година радили у
штабу ТО Крупањ?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Од 75.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: До?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па до расформирања ТО.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Која је то година?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: 91.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: 91?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Ко је био у Вашем штабу непосредно надређен
команда?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Нисам разумео питање. Ко је био.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Изнад штаба ТО Крупањ ко је.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Штаб Четврте оперативне зоне Ваљево.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Значи ли то да је потпуковник Димитријевић
Вама био претпостављени?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Он је био у команди.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Значи или не значи. Знамо ми где је он био.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Непосредно претпостављени није био.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Ко Вам је био непосредно претпостављени?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Командант Ђокић и сви команданти пре
њега и после њега.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Добро. Коју сте средњу школу завршили?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Завршио сам гимназију.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: А после тога?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: После тога сам био у школи резервних
официра.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: У реду.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Молим?
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Опт ДАРКО ПЕРИЋ: У реду је. Конкретно, шта је Вама рекао
потпуковник Ђокић кад сте из Ваљева требали да кренете? Идеш са
том и том јединицом, јави се томе и томе, или је само рекао пођи где
сви иду. Значи, конкретно високи официр капетану прве класе издаје
конкретно наређење. Иди кући, пресвуци се, долази идеш ту и ту. С
киме идеш?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја мислим да сам ја рекао да ми није
Димитријевић наредио да идем него.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Ђокић сам ја и рекао.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Димитријевић сте рекли.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Јел? Пардон, онда. Шта је Ђокић конкретно
рекао? С којом јединицом идете?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Рекао ми је да идем са јединицама
територијалне одбране ТО Ваљево и да ће бити из Љига и из Лознице у
саставу те јединице биће и чета из Лознице.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Да поједноставимо, пошто Ви причате да сте
професионалац, каква је то јединица ТО Ваљево? Која је формација ТО
Ваљево?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: ТО Ваљево је територијална одбрана
Ваљево.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Знам ја шта значи скраћеница него питам која
формација? Не иде цела територијална одбрана Ваљева на, иде чета,
вод, бригада, која формација иде?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Иде одред.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Значи одред. Иде одред, иде Љишка и Лајковачка
јединица? Јел он рекао одједном да се јавите командирима све три
јединице да будете координатори или је именовао јединицу чијем
старешини ћете Ви бити саветник?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Мени није ништа наредио конкретно.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Где сте кренули? Коме сте се јавили? Шта? Јел
сте ви кренула колона, ви за њом? Није рекао иди се јави у Љишку,
Лајковачку или у одред? Него ништа овако, кренули за колоном?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па нисмо кренули за колоном.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Питам за Вас.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да. Нисмо кренули за колоном значи.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Него возили испред колоне?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Возило ишло, ишли смо у саставу колоне,
јер ако сад тражите да се ја сетим који смо по реду били у колони, не
знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не то, него шта Вам.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: А које сам ја боје носио рукавица кад се тога
сећате? Рукавица и неког измишљеног «хеклера» се сећате, а битне
ствари се не сећате, како сте ви кренули. Јел Ви крећете први пут на
ратиште? Немате појма коме сте саветник, коме сте Ви саветник?
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Координатор или било шта? Јел могуће да је дошао Ђокић и рекао
«крени за њима».
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја мислим да сам објаснио.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Нисте ништа објаснили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па остало је нејасно заиста је остало нејасно,
овамо је чета ТО Лознице припада одреду противдиверзантском, овамо
је Ви самостални, шта он Вама каже? Коме сте Ви којој формацији да
се Ви да кажем приклоните и да координирате.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја се извињавам ако сам ја употребио реч
ТО , чета из Лознице то сам рекао да би се знало одакле је вршена
попуна и ко је командовао. Та је чета била из састава ТО Лозница. Али
је била у одреду Ваљево, попуњавала се из Лознице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми конкретно питање.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Какве везе има с мојим питањем?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада понавља и оптужени Перић.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Не питам ја састав чете и одреда, коме се
јављате?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас шта Вама, коме да се јавите?
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Зашто сте кренули за том колоном? Што нисте
кренули за неком другом колоном која је ишла путем?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте из штаба Крупња, коме Ви да се јавите?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не из штаба Крупња, ја нисам ишао испред
штаба Крупња.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Него?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам ишао значи по наређењу
потпуковника Ђокића који је претпостављени штаб штабу ТО Крупањ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па којој јединици?
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: С којом јединицом тамо?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам рекао мислим на почетку да ја нисам
видео то наређење и да оно што сам ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма није господине потребно да видите наређење
писмено, усмено шта је речено, којој јединици, коме Ви сад
припадате?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па не припадамо никоме, па ја сам.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Па добро, коме сте координатор? Што сте
кренули? Коме сте координатор или саветник? Ком старешини? Нећете
бити координатор војницима капетан прве класе. Ком старешини је
речено да се Ви јавите?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја мислим да сам знао, значи био сам јавио
се Миленку, био са Миленком. Кад ми је речено са Миленком, кад ми
је речено да будем.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Значи речено Вам је са Миленком јел тако?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.

54/120
Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 31. октобра 2011. године

ВР

З

03

80

Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Па у реду. То бар да решимо. А јел сте се јавили
претпостављеном ваљда је ред кад се долази у одред за саветника и
координатора као професионалац значи јавите се старешини те војне
фомрације где сте дошли. Треба Вас неко да стави на бројно стање, да
се зна да путујете, с чиме путујете, да једете. Јел сте се Ви јавили
команданту одреда?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Командант одреда нити има просторије,
нити сам ја знао где да се јавим. Како ћу ја да се јавим?
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: А кад сте кренули јел сте се јавили Миленку?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не. Миленку сам се јавио онда кад ми је
наређено да одем код Миленка.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Кад Вам је наређено?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па наређено ми је из Ловаса мислим да сам
то рекао.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Говоримо кад сте кренули.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О Ваљеву говори.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Малопре кажете треба да се јавим Миленку, кад
смо кретали. Ја питам јел сте се јавили пре поласка Миленку?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам кренуо возилом које ми је био
одредио потпуковник Ђокић.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: У реду. Да више, пошто лаже, да не останемо
дуго. Чије је то возило што је Вама дато?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: «ПУХ».
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Ма чије је возило? Нисам питао које је возило.
Чије је возило?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Штаб Четврте оперативне зоне.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: И ко иде тим возилом?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Потпуковник Димитријевић.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: И ко још?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: И возач и да ли је био још неко не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Командант формације од 370 људи вози се
аутобусом, а два безначајна координатора имају возача и «ПУХ» јел
можете то да мало појасните?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Немам потребе ја то да појашњавам.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Значи. Идемо даље. Ко је био возач?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не могу да се сетим возача.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: И како се зове?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не могу, не могу.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Какву је униформу имао?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Маскирну униформу.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Оружје?
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не знам. Аутоматску пушку је вероватно
имао возач.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Јел тај возач остао све време Вашег боравка на
ратишту са Вама?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, са мном није. Значи, он је остао. Ја сам
кад сам отишао за Опатовац, ја више нисам.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Не питам за Опатовац. Из Товарника, значи
долазите од Товарника. Где спавате?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Спавамо у школи.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: У Товарнику где спавате?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, не, у Товарнику спавамо у једној
приватној кући.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Ко вам је дао ту кућу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па немам појма ко је дао.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Јел сте одузели?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Тако ми је речено.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: С киме спавате у тој кући?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Био је више, већи број војника и старешина.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Ко вам је рекао ту да спавате?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не знам. Значи одређено је тамо је речено
да идемо, тамо смо ишли. Ко је рекао, па наредио је неко не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви било када се обратили команданту
противдиверзантског одреда Дарку Перићу везано за координацију са
четом Лозничком?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто?
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Председниче, сувишно питање овог човека први
пут видим у животу, он не постоји, он није био тамо, он је измишљен
лик.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало сачекајте, да ли можете да дате
објашњење координирате четом која је у саставу његовог одреда а Ви
се њему не обраћате уопште? То је командант одреда и координишете
једном четом која је у његовом одреду а њему се не обраћате? Јесте ли
се обратили онда потпуковнику Димитријевићу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Кад?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад? Везано за координацију са овом четом,
небитно кад.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никоме се не обраћате?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Прећутно је било да је потпуковник
Димитријевић као координатор остао у Ловасу, ја сам отишао за
Опатовац. Ја нисам имао потребе да се јављам.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто, па то је нелогично да немате потребе да
се јављате команданту одреда а координирате његовом четом. Четом
која је у саставу његовог одреда.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ви сад хоћете мени да кажете да сам ја
требао да се мешам у неки систем командовања. Нисам се мешао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Пустио сам значи, командир чете је имао
везу са командантом одреда све што је било на релацији тој између
њих двојице, а он је мене информисао шта се догађа и шта је наређено.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што је Вас информисао?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што Вас информише?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па имали смо добру сарадњу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите даље.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Чиме сте из Товарника дошли у Чаковце?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Прво сам ишао у извиђање.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Из Товарника до Чаковца просто питање. Ви сте
потпуковник резервни.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: «Пухом» сам дошао.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Ко је с Вама ишао?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Потпуковник Димитријевић.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: И опет тај возач јел тако? Које оружје је носио
потпуковник Димитријевић?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: «Хеклера» је носио.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: «Хеклера» је носио?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Јел то редовно, јел сте ви у штабу имали хеклере
у наоружању?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У формацији?
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Да.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Није код мене било конкретно али знам да
су имале специјалне јединице, један део старешина штаба.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Долазите у Чаковец. Где се смештате?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У школу.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Ко вам је рекао да се сместите у школу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ми смо се сместили зато што је ту био.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Не питам зашто је било него ко вам је рекао?
Дођете и само улазите. Ви идете као неки падобранци на свадбу.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Нисмо улазили тако баш али.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Како изгледа та школа?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало, нисмо добили одговор на питање ко
Вам је рекао да се сместите?
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Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Није му нико рекао, на сва питања он нема
одговоре. Он зна само моје име и презиме и Славета и џабе га питамо
имена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вероватно има неки одговор који.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Даћу ја одговоре кад будем дао допуну. Како
изглед школа?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Школа?
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Приземна, висока?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Није приземна, на спрату је. Има двориште
испред, ограду.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: С киме сте спавали?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Са потпуковником Димитријевићем.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Јел још ко ту спавао?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У соби тој? То је била канцеларија.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Јел сам ја спавао са потпуковником
Димитријевићем и са Вама ту ноћ?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Добро. Следећи дан Ви крећете за Ловас.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Конкретно, значи по имену и презимену ко је
Вама рекао да идете у Ловас? Јесте ли добили наређење од Ђокића да
будете уз овога?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Уз љишку чету.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Уз Лозничку чету?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Уз љишку чету.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Не, не, кад сте кренули помињете да треба да
будете уз Лозничку јединицу.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Из Опатовца, Дарко нисмо се разумели. Из
Опатовца сам отишао.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Не, ја питам из Ваљева кад сте кренули коме сте
требали да се јавите? Ви сте спомињали лозничку јединицу ако се ја не
варам да треба да се јави њиховом командиру.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остаје сведок нејасан од почетка.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Ако сте се јавили, ако сте требали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је у Ваљеву, коме је требао да координира
да ли Лозничком, да ли Љишком мени је то од почетка.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам у почетку рекао значи да сам отишао
наређење нисам видео, веровао сам команданту који ме је одредио да
идем, очекујући да ћу конкретне задатке добијати као што сам и
добијао у току после боравка на ратишту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И објасните сада за коју јединицу се везујете од
првог дана.
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја се не везујем ни за једну јединицу ја то
упорно Вама покушавам да Вам кажем. Рекли су ми да идем у љишку
чету, отишао сам у Нишку чету.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја мислим да сам то све прецизно рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је рекао?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Рекао ми је потпуковник Ђокић да треба да
одем код Љижана да помогнем њима тамо у Ловасу. После тога ми је
речено.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што Ви онда идете у Чаковец? Да ли можете
то да објасните? Љишка чета уопште није отишла у Чаковец.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Није отишла у Чаковец, остала је у Товарнику и
отишла.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја вас молим мислим напорно је ово и за вас
и за мене.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није напорно господине, морате неке ствари.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Кад будете гледали стенограм онда ћете
видети да сам ја све лепо рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зашто идете у Чаковец кад је љишка чета из
Товарника отишла право за Ловас?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па то сам и ја рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зашто Ви одлазите у Чаковец?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам рекао у свом одмах на почетку, да
сам у љишку чету добио задатак кад сам био у Чаковцима, то сам лепо
објаснио.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: А од кога само?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Од потпуковника Ђокића.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Јел то значи да је потпуковник Ђокић дошао са
јединицом у Чаковце, преспавао ту и следећи дан ишао.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па није дошао, па није дошао.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Него ујутру је дотрчао?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па није дошао.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Кад је дошао онда да изда наредбу? У које доба
дана? Устајете, нема Димитријевића, нема Перића они су већ отишли
за Ловас. Кад Ђокић долази Вама да изда наредбу да и ви идете за
Ловас? У које доба? Ко може вама још да изда? Ако је Димитријевић
отишао и ја, могуће ко је могао да изда наредбу мада ја нисам могао,
значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Грујићу да ли је Вама командовао
Миодраг Димитријевић?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не. Били смо заједно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сада одговорите на ова питања оптуженог
ко Вам ове команде издаје? То Ваше шетање тамо.

59/120
Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 31. октобра 2011. године

ВР

З

03

80

Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Све ово моје шетање је било производ
наређења из команде Четврте оперативне зоне.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Кад је Ђокић дошао да вам изда ту наредбу?
Оквирно реците, дошао је пре подне и завршавамо с тим питањем.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не могу да се сетим.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Јел дошао поподне?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не могу да се сетим.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Јел дошао уопште Ђокић?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Где?
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Да изда наредбу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Где?
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: У Чаковец.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У Чаковец?
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Јесте. Да Вам изда наредбу да идете да се јавите
љишкој јединици, јел он дошао да вам изда ту наредбу? Јесте, није,
просто питање.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па добро, не могу да се сетим сада тачно.
Ни времена ни то, али да сам ја отишао из Чаковца сам, нисам.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: А не можете да се сетите?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па не могу да се сетим.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: А сетио се рукавица и хеклера да ли сам ја
носио?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Идемо даље. Стижете у Ловас. Треба да се јавите
Миленку. Упућује Вас Димитријевић, што не свратите Ви са Миленком
како ћете Ви да му будете саветник Ви одједном тајно одлазите у неку
тамо напуштену зграду да спавате. Знате да војник не сме сам да спава,
војник један кад спава, други мора да стражари. Можете то, то ми је
тотално војнички нејасно за једног капетана прве класе да тако прича,
не да ради.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Прво, ја нисам рекао да сам отишао да се
јавим Миленку. Ја се Миленку нисам могао јавити.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Димитријевићу.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Немојте ме прекидати сада.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Али нон-стоп вртите једну исту причу и смарате
нас. Имате конкретно питање, дајте конкретан одговор. Нећемо поново
да слушамо да сте видели Димитријевића на улици као да је он
позорник био па се ви као сусрели на улици.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што Ви тражите Димитријевића у Ловасу ако
сте добили наређење да координишете Лозничком четом, логично је да
треба да потражите Миленка Стефановића.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Знате шта бих Вас замолио, ја мислим да
ови браниоци прате ако неко не прати, немојте ме питати погрешна
питања и немојте констатовати нешто што је погрешно. Значи, ја
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нисам у Чаковцима добио наређење да координирам и да помогнем
Лозничкој чети, него Љишкој чети, молим вас. Отишао сам значи у
Ловас и тамо сам нашао Љишку чету а тек сам сутрадан добио
наређење да идем у Лозничку чету која је у међувремену пристигла у
Ловас. Немојте значи, апсолутно конципирано питање погрешно и ја не
могу, како ја да одговорим на такво питање.
Опт ДАРКО ПЕРИЋ: Понављам погрешно конципирано питање. Што
нисте ту ноћ сте дошли, Димитријевић Вас је упутио тамо где вам је
наређење у Љишку јединицу, што се нисте јавили командиру и
преноћили нормално у саставу његове јединице? Шта Ви одједном
тражите овамо? Ја баш лепо питам. Само што Ви покушавате лажи да
завијете кроз.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не знам ја шта је смисао питања, мени је
нејасно.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Смисао питања је јесте ли се јавили Ви ту ноћ
њему?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Коме?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Командиру љишке јединице?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не ту ноћ, него тог дана кад сам дошао.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Да, јесте ли се јавили?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Он Вас нигде не спомиње, Вас нико не спомиње.
Ви сте ваздух, не постојећи у овом процесу јер Вас нико не спомиње.
Човек по имену Драган Грујић нико га живи није споменуо да је
постојао на ратишту, али добро, идемо даље. Било је, само ми реци
кад? Чиме сте дошли до Ловаса из Чаковца?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: «Пухом».
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Којим «пухом»?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Који ми је остао тамо.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Што са њим није ишао Димитријевић он је
потпуковник, а Ви сте капетан прве класе и капетан се воза «пухом»?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Је ли Ви мене питате што није дошао или
чиме сам дошао?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ви знате многе ствари овде.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја молим судију, значи ја сам одговорио на
питање, да идемо даље, али немојте да ми сада.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Просто питање, зашто Димитријевић.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ево ја сам рекао да сам ја дошао.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: То је «пух» Четврте оперативне зоне, а не Штаба
Крупањ.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Зашто, то је неко питање на које ја не могу
да одговорим зашто није дошао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немате одговор.
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не немам одговор, него не могу ја да
одговорим на то питање.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Следећи дан ко Вама саопштава да треба да идете
у Опатовац са том јединицом лозничком?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Миленко Стефановић.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Он Вама саопштава?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, он мени саопштава.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А кад сте Ви њега видели?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ујутру кад сам отишао код њега.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А кад је он дошао?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Он је дошао и преноћио ту у Ловасу.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Значи ви сви долазите у исто време само нико не
долази ни са ким, и ту се срећете у Ловасу, значи ја дошао,
Димитријевић, Ви, за Вама долазе Лозничани и сви се налазимо ту, је
ли тако, јесам ли добро разумео?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Је ли ово питање или?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Па питање, да ли се сви налазимо ту, да се сви до
мрака налазимо у Ловасу и долазимо сви у различито време у Ловас из
Чаковца, Димитријевић, ја, Ви и Лозничка јединица сви долазимо у
различито време, је ли тако?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: 07-ог је извршена мобилизација одреда
ваљевског, 08-ог је одред ноћио у Товарнику, 09-ог је прва ноћ била у
Ловасу, да ли можете на основу овога што сам изнео да кажете ког
датума сте Ви ушли у, пардон у Чаковцу смо 09-ог заноћили, да ли
можете сада да ми кажете тачно ког датума, ако је ово што ја кажем
тачно, кад сте Ви ушли у Ловас?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па ако је то тачно онда је то лако
израчунати.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ајде да израчунамо.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја не знам да ли је тачно и зато нећу да
кажем да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Рецимо да је тачно.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па ја кажем рецимо да знам да је тачно ја
ћу одговорити.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Да, да чујем, ког датума сте онда Ви ушли у
Ловас и јавили се Димитријевићу, нашли га тамо, значи ког је датума
то било?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам то рекао судији да ја немам датуме,
не памтим.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Рекли смо, две ноћи сте спавали.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Али ја треба да Вам верујем да је то, ако
мени суд каже да је то било тако ја ћу рећи и готово.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не кажем, нисам ја рекла никакав дан, него сам
само рекла пошто не знате датум орјентишите се од оног дана кад сте
дошли у Товарник ког дана сте у Ловасу, Ви сте рекли неки трећи дан,
трећи-четврти, јесам ли тако добро разумела?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Не, рекао је две ноћи да је спавао.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Нећу да кажем ни да сам трећи рекао, ни
четврти, имате у исказу, ја мислим да стварно ја сам то све потанко
објаснио и ја мислим да све се зна и да сам тачно прецизно рекао, кад
ми будете рекли датуме то су датуми тако, то је лако уклопити, није
проблем. Кажите ми датум кад смо дошли у Товарник ја ћу Вам рећи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам Вам рекла 10-ог је био напад на Ловас,
18-ог догађај на овом минском пољу и рекла сам у вези тога да ли
можете имати неку орјентацију кад сте Ви били у Ловасу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам Вама лепо рекао овако, дошао сам у
Товарник, преноћио у Товарнику, отишао за Чаковац, преноћио у
Чаковцу, отишао из Чаковца у Ловас, сутрадан отишао за Опатовац,
датуми мене не интересују.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Трећи дан значи, трећи дан.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, па то Ви рачунајте ја немам намеру да
рачунам сад.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Па то је 10-ти.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ви рачунајте, ја не могу да рачунам сада,
Ви мене овде питате прецизне ствари које ја не могу да одговорим.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли сте чули приче кад сте дошли о ослобађању
Ловаса да ли се нешто дешавало и отприлике кад је то било јер
долазите у место које је ослобођено, значи мора да Вас нешто
интересује нека информација?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Од кога?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ослобођено од Зенги.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, не, али од кога сам чуо приче?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Од било кога, од официра или мештана?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С ким сте контактирали?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја нисам контактирао са мештанима јер
нисам имао потребе да контактирам са мештанима. Једино што сам чуо
значи од Мила Гавриловића и чете у Љигу да су имале проблеме тако
да су отприлике трпели ватру из састава бригаде.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Тај дан следећи?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, немојте тај дан, него кад су улазили
они у Ловас.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: И следећи дан одлазите у Опатовац?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: По чијем наређењу одлазите?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: По наређењу пуковника Ђокића.
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Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А тај командир љишке јединице који их је водио,
у којем је он чину?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Командир љишке јединице?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Да.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не знам који је чин имао, ја сам
контактирао са Милом Гавриловићем.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А тај Миле Гавриловић?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Који је тада чин имао?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јесте.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Тада?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јесте.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја мислим да је био капетан или поручник,
не знам.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Је ли био неко из Штаба ту са њима?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Из Љига?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јесте.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па он је био из Штаба.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А шта је он био у Штабу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Он је радио у Штабу професионално.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: На којој функцији?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Био је помоћник за ја мислим за
оперативно наставне послове.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Сад ми је мало нејасно, имамо исто човека из
Штаба који је и овде изјавио да је и он био координатор и одједном сад
шаљемо резервног координатора или појачавамо координацију на тој
јединици.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То је Ваш проблем што је Вама нејасно.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Није то мој, него је то Ваш проблем што лажете,
то је велика разлика.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Јасно је мени, ја не лажем и немојте тако,
ја молим судију да ми се не обраћа сведок овако, ја нисам дошао овде
својом вољом и тако.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Него? Јеси ли натеран или си плаћен?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако, ако имате још нека питања.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Имам сад примедбе. Прво, овај сведок нема везе
са животом, није ни био тамо. Можда је прошао у контроли некада
неким «пухом» кад су долазиле старешине, ја човека први пут видим у
животу, први пут чујем да постоји такав, први пут, то је једна ствар.
Друго, он базира чувена прича лозничка да су дошли и преспавали у
Ловасу, а нико жив људе од стотину њих није сместио на спавање, није
то мала ствар доћи и сместити, да би се потврдила команда онога
веселог Македонца начелника Штаба да је он сутрадан ујутру, они сви
долазе по задатку у Ловас, а сутрадан ујутру сви добијају додатну
наредбу од њега да крену ка Опатовцу.
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Госпођо судија, ја чекам питање.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Значи, молим да ме не прекида, ја немам више
питања. Овај човек страшно лаже и овај, мислим, ја сам и знао да ће
долазити да лаже али ово је прављење будала свих нас. Он човек тамо
није ни био, јер он никога не зна, никога не спомиње сем спомиње
Димитријевића, Ђокића, мене и Слава, нити је упознао мештане, нити
га је споменуо командир љишке јединице, нити га ја споменуо
командир лозничке јединице, нити га је Ђокић споменуо да је уопште
био ту, чак га ни Ђокић не спомиње који му је наредио да каже «еј ја
сам Димитријевића и овог, како се зове, послао као координаторе»
значи човек нема везе са ратиштем и само дошао овде да исприча
причу која му је сервирана али мало се збунио па делује хаотично.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми ова лозничка чета из Вашег одреда да
ли су они ишли у Ловас тамо ноћивали?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Не, они су директно, па ја сам то рекао они су
добили дикретну наредбу да иду за Опатовац, шта ће они у Ловасу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То и по писменој документацији.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Они нису видели Ловас, него је ту сложена прича
због оног Слава да се он појави да је он командовао, и тачно је, ја сам
то и тврдио да сам ја отишао до њих, не да контролишем, пошто наш
професионалац зна да се то каже да обиђем своју јединицу, а не да је
контролишем и био сам тамо али не са десет људи већ са два човека
дошао путничким колима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даље питања? Немојте, требали сте
редом. Изволите.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добар дан. Реците ми који је чин имао тај
Стефановић?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Миленко?
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Капетан.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Капетан, а Ви сте капетан прве класе ако сам ја
добро схватио.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, био тада.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да. Реците ми које је возило дужио
Стефановић?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Стефановић није имао возило.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Није имао, а коју радио везу је користио?
Колико сам схватио да је он имао радио везу директно са бригадом,
тако сте Ви рекли.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не са бригадом, са командом одреда.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Са командом одреда?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми да ли сте Ви директно учествовали у
улазу у Опатовац?
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, ишао сам са њима.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добро. Реците ми ко је још био присутан осим
тих које сте навели Стефановића, Славета Стојанова, Ви, ко је још
био?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У ком смислу? Била је јединица цела.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Лозничка јединица, је ли тако?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, и делови бригаде оклопномеханизоване.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: А оклопно-механизоване.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Колико је било те оклопно-механизоване, ако
се сећате?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па не могу да се сетим тачно, било је
оклопних транспортера пар и тенкови су ишли али не могу да се сетим
тачно колико је било.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми тај сам улаз у Опатовац како је то
изгледало за пешадијски, да ли је била нека припрема, да ли је то
некако решавано операцијом неком са оружјем или нека предаја неки
вид?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, није имало потребе, значи ушла је
јединица, није било никаквих сукоба, није било.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми да ли сте Ви директно, значи ушли у
село као та делегација Ваша војна, први?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Нисте?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Нисам први ушао.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: А ко је ушао први да ли се сећате?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па ја не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То за Опатовац причате?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Па да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте немојте више тај Опатовац, ајде ако имате
нешто за Ловас питајте га.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Битно је госпођо због тога, рећи ћу на крају.
Реците ми да ли су неки мештани Опатовца тада ухапшени?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ухапшени?
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ми их нисмо хапсили. Значи војска није
хапсила ништа.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: А ко је ухапсио Стјепана Миласа званог Чипа
који је био председник ХДЗ-а и командант Збора народне гарде у
Опатовцу?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То ја не знам.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Не знате?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Девчићу.
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Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Било је неколицина ухапшених зато питам,
молим вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта сад имамо од тога?
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Па човек је био.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ти који су ухапшени, хапсила је полиција и
они су спроведени за Шид, значи није никаквих проблема.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок не зна.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми која полиција, војна полиција?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не војна полиција, била је милиција нека
локална.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте више питања за Опатовац.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Молим вас, врло је битно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За шта је битно?
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Како локална полиција, није ни постојала
локална полиција молим вас. Улаз у Опатовац тај први дан, па то је
нелогично.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, није битно.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Па то је нелогично, то нема уопште смисла да
се тако прича.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви ставите то као примедбу.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Хтео сам али Ви ме прекидате.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прекинем Вас јер то није предмет оптужбе и
потпуно нам је.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Јесте, зато што прича човек нелогично, лаже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може само да елиминише исказ сведока на
неки начин.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми, били сте на тим састанцима, да ли
сте упознали командира полиције и територијалне одбране Опатовца?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: На састанку. Не. У Опатовцу?
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
ОДБИЈА СЕ одговор.

Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Одбија се?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Више немојте за Опатовац да питате.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Па зато што је господин Димитријевић рекао
да је упознао први дан сву структуру у Ловасу итд.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то је сад паралела.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Па како човек није упознао, молим вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све зависи како је била.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: То су логична питања, нема ништа нелогично.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За Опатовац више не питајте, питајте за Ловас,
ево овај састанак који спомиње да је био.
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Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Одбија се и то?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Реците.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Извините судија, ја бих ставио примедбу
на Ваше одбијање питања за Опатовац. Прво ради се о једном одреду,
друго ради се о јединственим наредбама за сва места и извештајима
борбеним за сва бригаде. Модус операнди је такође сличан, према томе
ја не видим зашто би се одбијала питања која су везана за заузимање
места удаљеног три километра, то је као да би у некој операцији
везаној за Београд Ви одбили питања везана за Теразије, а пустили му
да разјашњава Славију. Ово заиста нема никаквог смисла да се
одбијају таква питања. Ја приговарам том начину вођења поступка.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за сам напад имамо писмену
документацију потпуно и наредбу за напад, ништа ту није спорно,
Опатовац нам није предмет оптужбе.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Извините, у тој наредби, ту документацију
о којој Ви говорите, нигде детаљније испод нивоа одреда не говори.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и шта онда?
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Па тако је, ово су мање јединице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сад ћемо на делу Опатовца да закључујемо за
Ловас?
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Камо среће да можемо, јер у Опатовцу нико
није страдао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па управо то и није разлог да се бавимо
Опатовцем. Према томе, чак и кад би хтели да правимо паралелу нема
разлога јер Опатовац је потпуно на други начин се решавао.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Као прво, рецимо мештани су вођени у акцију
у Опатовац, примера ради, ево врло битно.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Јесу.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Јесу. Па реците ми ко је, ко је тај цивил ко је
водио Вас, како се зове?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
ОДБИЈА СЕ одговор на питање.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Девчићу, да ли Ви разумете српски?
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Разумем ја српски али ми је нелогично неке
ствари овде.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбијено је на то питање и шта сад?
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми, пошто сте рекли контроли пунктови
да су постојали, тако на улазу, на излазу итд. реците ми.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где?
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Конкретно у Ловасу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само за Ловас.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Рекао је да је то било и практиковано и у
другим местима, колико сам схватио, човек. Реците ми на тим
контролним пунктовима да ли су значи цивили, мештани морали да
имају неке пропуснице или су ишли тамо-амо без икакве контроле и да
ли је то евидентирано од стране ваших надлежних структура? Рецимо
имали сте ви и састанке па сте вероватно и упутили те своје потчињене
у датом моменту, значи војнике те шта да раде са тим евентуално
пропусницама, ко је то потписивао уопште те пропуснице?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја сам кроз контролне пунктове пролазио
али нисам их успостављао, не могу да одговорим на то питање.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Били сте саветник тамо, значи нелогично.
Реците ми ко је могао да издаје те пропуснице?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
ОДБИЈА СЕ одговор на то питање.

З

Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Одбија се? Реците ми да ли сте упознали
приликом значи тог ослобађања или предаје Опатовца капетана Јоцу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
ОДБИЈА СЕ одговор на то питање.

ВР

Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Одбија се? Да ли сте упознали капетана Једњак
Ранка?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
ОДБИЈА СЕ одговор на то питање.

Све што је везано за Опатовац, даље.

Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Сви су били у Ловасу па зато питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта ако су били?
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Имам примедбу да човек овде не говори
логичне ствари оне што се односи по субординацији, затим колико
видим да је човек припреман, то се види из авиона, ето толико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даље изволите.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Добар дан. Господине Грујићу, хоћете
бити љубазни да ми кажете у Чаковцима коме сте били координатор?
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Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Практично ником.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Реците ми где је била команда одреда у
Чаковцима?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: У школи.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: У згради школе?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Реците ми још, да ли је било минских
поља у околини Опатовца?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Ја не знам за њих.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да ли Вас је неко обавештавамо о томе
да ли постоје или не?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, знам да су сељаци ишли да скупљају
летину, није било информација о томе.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Реците ми још молим вас, да ли знате,
да ли су вам том приликом када сте улазили у Ловас ти људи са којима
сте разговарали рекли да ли постоји још минских поља у околини
Ловаса?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, мени је искрено говорећи скренута
пажња само да, пошто долазимо ту први пут, да не би скренули негде,
да идемо путем, да се држимо пута, ништа више, значи никакве
информације ја подробније нисам имао о фортификацијском уређењу
околине Ловаса или самог Ловаса.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Реците ми ако можете да се сетите
колико је то отприлике удаљено од села тај пункт где су Вас
зауставили и обавестили Вас о некој минираној локацији?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: То је значи код објеката ових ти силоси и
то.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Имате ли представу о удаљености?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Немам представу, како могу да имам
представу. Од села?
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да, од села.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од центра села?
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Отприлике колико је то удаљено од
центра села?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Од центра села? Чујте то је питање тако, ја
знам како изгледа конфигурација земљишта кад се улази између оних
пешчаних дина па се онда долази до села, али не могу сад ја тачно да
кажем.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да ли Вас је неко упозорио да постоји
још негде минско поље?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Не, а реците ми да ли је уобичајено што
каже да се приликом доласка користи уобичајена нека комуникација,
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значи као што је рецимо тај асфалтирани пут којим сте Ви ишли или
сте Ви скретали па ишли по ливадама?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Не, нисам ишао по ливади, нормално да
смо се држали комуникације, зашто би ми скретали по ливади, ја нити
сам вршио напад, нити сам изводио нека борбена дејства, ја сам
путовао.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Значи ипак Вас је неко упозорио да не
скренете са пута јер је нека ливада минирана?
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Да, то је успутна информација била која
апсолутно, нити ми је постављао неко то питање.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: У реду, хвала. Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље? Нема нико више питања.

03

Довршено сведочење.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да идете господине Грујићу.
Сведок ДРАГАН ГРУЈИЋ: Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Следећи сведок је Драгош Лекић. Дајте да
направимо сад једну краћу паузу.
Суд доноси

З

РЕШЕЊЕ

ВР

Главни претрес СЕ
настављен у 13 часова.

ПРЕКИДА

у

12,40

часова

и

биће

Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Главни претрес СЕ НАСТАВЉА у 13,10 часова.

Констатује се да је главни претрес напустио бранилац,
адвокат Бранко Лукић и у наставку главног претреса мењаће га
бранилац адвокат Бранко Димић.
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СВЕДОК ДРАГОШ ЛЕКИЋ

03

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Лекићу, Ваши лични
подаци, ове које сте дали истражном судији, да ли се то нешто мењало,
од оца Живка, машинбравар, адреса Ваљево, Шабачки пут 67, рођени у
Ваљеву 1967. године, несродни са окривљенима?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бићете саслушани као сведок, као сведок сте
дужни истину дн 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
сведочите, положићете заклетву, тако што ћете прочитати тај текст
испред Вас. Изволите.
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред судом
будем питан, говорити само истину и да ништа од онога што ми је
познато, нећу прећутати.

ВР

З

Сведок Драгош Лекић, од са личним подацима као на
записнику из истраге, Ки.В. 7/07 од 24.09.2007. године, са
оптуженима несродан, није у завади, опоменут, упозорен, а након
полагања заклетве, изјављује:
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Пред Вишим судом у Београду води се
кривични поступак против четрнаест лица због кривичног дела ратни
злочин против цивилног становништва. Предмет оптужбе је страдање
69 цивила хрватске националности у месту Ловас у октобру и
новембру месецу 1991. године. Ближи предмет оптужбе је напад на
Ловас, страдање цивила у нападу, затим убиства, противзаконита
затварања, телесна повређивања цивила у овом периоду у селу и
догађај на такозваном минском пољу, страдање цивила приликом овог
догађаја.
Ви сте већ давали исказ код истражног судије 24. септембра
2007. године. Да ли остајете при том исказу?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја ћу се везивати за питања у вези овога
што сте Ви већ изјављивали истражном судији па ми реците, када сте и
од кога први пут сазнали за ову акцију претреса виногрјада?
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Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Први пут смо сазнали за то у овом
пољопривредном добру или како се већ звало. Мислим ја сам сазнао,
то нам је овај рекао Дарко Перић и још један, да ли добровољац или ко
је, која је јединица била, ја мислим да су добровољци били тамо, тако
сам и тада рекао, значи то нам је била, тада сам први пут сазнао за ту
акцију да ће бити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, шта се дешава, како онда Ви
долазите до тог пољопривредног добра?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ:До пољопривредног добра смо дошли, пошто
смо били смештени у школи у Ловасу, овај, ја мислим да су нас тада,
да ли командири водова обавестили да треба да идемо, командир вода,
командир чете, али стварно не могу рећи сада да ли су нас они одвели
до тог места где смо били, до тог пољопривредног добра.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, истражном судији сте на страни 3 рекли
да су вас до тог пољопривредног добра довели командир Влајковић и
Јосиповић.
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да, то и сада кажем, значи они су нас
обавестили и изашли смо напоље вероватно, е сада, да ли су они
водили нас до те задруге, шта ли је већ било тамо, пољопривредног
добра, то већ не могу да се сетим, не могу да кажем тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вам управо предочавам оно што сте рекли,
«довео нас је командир Влајковић и Јосиповић», то је на питање
истражног судије, Ви одговарате да су вас они довели.
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Добро, можда сам тада разумео другачије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми, шта они Вама кажу, обзиром
да кажете да сте први пут за задатак сазнали ту у задрузи, шта Вама
кажу Влајковић и Јосиповић, где идете?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Влајковић и Јосиповић ништа нам нису
рекли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто сте ишли тамо према тој задрузи?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па откуд ја знам зашто смо ишли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: У том моменту ја нисам знао, значи ишао
сам где
су и остали ишли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви ујутру устајете, тамо сте у школи, шта Вам
се каже, због чега Ви идете тамо према задрузи?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам стварно, у школи не знам стварно
да ли су нам шта рекли и зашто идемо, не могу да се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да Дарко Перић није био са Вама од
момента када Ви крећете према тој задрузи, од школе до задруге да
није био са Вама?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Колико се ја сећам, није био.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је био тамо у задрузи. Шта конкретно Вама
Дарко Перић каже, какав је то задатак, коме се он ту обраћа у
дворишту задруге? Кажете, лично ја сам први пут чуо за тај задатак ту
од Дарка Перића.
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да, да, он се обратио свима, није
појединачно и рекао је значи да ћемо ићи у претрес тог терена,
конкретно тог винограда и да ће нас водити људи, човек који је био ту,
да ли нас је он после водио или није, он је био у другачијој униформи
од нас, да ли добровољац, значи из добровољачке те јединице, то је то,
значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Па шта каже, који је ваш задатак у том
претресу, шта треба да радите?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па не знам сада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Да ли вам је рекао ко ће вам тамо
командовати, шта ће бити, на који начин ће се то изводити?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да ће нас водити добровољци и да ће они
бити задужени за ту акцију, да нас воде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добровољци или један добровољац или како?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам сада стварно, не могу да се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вам је показао он ко ће?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па тај човек ја мислим да је стајао поред
њега, колико се ја сећам да је стајао поред њега.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је изгледао тај човек?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам, не могу да га опишем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете никако да га опишете, а да ли
можете бар униформу да опишете?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па није била као наша сигурно, а каква је
била не могу да се сетим, стварно не могу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Висина?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је тај, коме припада, којој јединици?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам стварно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ништа? Да ли Вам је Дарко рекао ако
већ се упућује да ће неко да вас води тамо, да ли вам је рекао тај и тај
из те и те јединице
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Можда је и рекао, али не могу да се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он то вама свима саопштава у дворишту
задруге?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ушла цела чета у двориште задруге?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па колико је сада било људи, да ли је цела
чета, то не знам стварно, али из нашег вода било је људи, само они
нису били који су у току ноћи били на стражи, који су остајали на
одмору, а из остале две чете колико је људи, из остала два вода, не
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могу стварно да се сетим колико је још људи било и ко је био још, јер
ми прво нисмо били смештени у једној просторији.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи како да разумем одговор, не знате да ли
је цела чета ушла?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да, може.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте били унутра, је ли тако, добро. Реците
ми, шта се дешава у том дворишту задруге, јесте видели да неко туче
неке заробљене људе?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Јесам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објасните то мало.
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па биле су клупе поређане у дворишту,
седели су људи који су остали, сада не знам којој јединици су
припадали ти људи и ко је, значи ја сам и тада највероватније рекао да
су то добровољци, а која јединица, не знам, значи били су у другачијој
униформи од нас и нису били наши, они су их тукли песницама,
шамарима, малтретирали, викали, дерали се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било неког убадања ножем тих људи?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Знате шта, нисам могао да приметим све,
пошто, ја мислим да сам и навео код судије мислим у истрази, питао
ме да су старији ови људи, пошто сам ја био један од најмлађих,
натерали су нас да се окренемо, да не гледамо то шта је било, тако да
нисам све видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде сте истражном судији, на страни 4 овог
аудиозаписника, када Вас је питао, «добро, сазнасте ли Ви какав Вам
је задатак?», Ви сте рекли: «Јесмо, значи било је да се иде у претрес
неког винограда, а ти људи ће који су били похапшени, као били
испред нас, ако започне пуцњава, на нас да они буду као да заштите
нас».
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да,
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је дао то наређење такво?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: То нам је наређење дао овај човек који је
стајао ту, тај добровољац који је стајао поред Дарка, значи он нам је
рекао као да ће они ићи испред нас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта то, Ви сада слушате наређење и од Дарка и
од њега?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па тако испада.
Адв. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: И он је објашњавао тај задатак?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па, да, Дарко се није више мешао, није
више ништа причао, он је после нама рекао шта и како.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и када сте видели те повређене људе и
сада реците ми, ко вас је постројио поред тих људи? Ви идете,
објаснили сте истржаном судији, да они иду у две колоне, а ви идете са
стране?
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Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам стварно, не могу да се сетим сада,
не могу да се сетим ко нас је постројио, да ли је то било класично
постројавање или није, то стварно већ, толико година има.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то не можете да се сетите, а реците ми,
да ли Ви питате Вашег командира вода Јосиповића, где ћемо сада са
овим повређеним људима у неки задатак?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па не, зашто бих ја, шта сам ја имао, ко је
мене слушао да ја нешто питам њега, мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да питате чисто, идете у неку акцију, иду неки
цивили ту, повређени су, пре тога тучени, да га једноставно питате,
шта је ово, где ћемо са овима?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Питао нисам, али шта, и ја сам био у страху
и свему томе и после тога и вероватно да је све то преовладало, нисам
био ја ништа, да бих нешто ја могао да одлучим и да прекинем или да
запуцам, значи моја одлука није могла ништа да промени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то тако дозвољено да се воде цивили,
јесте ли имали још некада акцију да се воде цивили ради заштите од
пуцања?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не, нисам имао акцију никада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сада сте имали, добили кажете ту наредбу
од тог неког добровољца и Ви сада не питате Вашег командира вода,
где ћемо овако да идемо? Нисте питали?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па, нисам питао и тако, значи било је ту
свега, и страха и свега.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, како је то Дарко саопштио да ће вас
водити тај добровољац, сада рекосте, добровољци, да ли је он рекао да
ће он командовати, шта је тачно рекао и коме се обратио када је то
рекао?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Обратио се свима нама који смо били из те
јединице, а шта је тачно рекао, то не могу да се сетим сада. Рекао је да
ће нас они водити да идемо у претрес и да ће нас ови добровољци
водити тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко ће вам командовати?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па добровољци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добровољци ће и командовати?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Више њих, како?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Вероватно су имали једнога који је ту био,
али кажем добровољци, зато што је било њих више, више људи ту
њихових.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Да ли вам је Дарко показао, овај ће
командовати или?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам стварно, можда је и показао, можда
није, откуд ја знам.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То не знате, добро. Колико је било наоружаних
људи мимо Ваше чете у тој акцији?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам стварно, не могу да се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? Колико је било тих цивила?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам, ни то не могу да се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не мислим тачно број, али оквирно да ли
можете да направите неку процену, десетак, двадесетак?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па не знам, било је више од десет, сада
колико је било, ја не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је било вас?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Нас је значи било ако је одељење, значи три
одељења по седам, осам војника, значи нас је било око 24-25, мог вода.
Коликко је било још из других водова, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Ти што иду мимо Ваше чете, какве су
униформе они имали?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Имали су разне, имали су СМБ униформе,
имали су шарене неке попут шаторског крила, имали су цивилна одела.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате неку представу бар оквирно,
колико је таквих било?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па било је нешто мало мање него нас,
колико сам ја могао да приметим и колико сам уопште, тако да није ми
толико то ни привлачило пажњу, ја сада да обраћам пажњу колико има
тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве су ваше униформе биле?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Наше су униформе било маскирне
униформе, тамно-зелене.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте имали неке шлемове?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Сада шта смо носили, ја ме могу да се
сетим, ми смо задужили шлемове, а да ли смо их носили тада или
нисмо, ја не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу били ту неки водичи који су вас водили?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Извините.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу били ту неки водичи који су вас водили?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Имали су напред људи који су нас водили,
напред су били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је било напред тих људи?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Знате шта, ја рачунам водиче све њих који
су значи били ови из добровољачке јединице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, јесу се они сврстали са вама заједно
у тој колони или су били мимо колона или како су се они кретали?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па били су и са нама, а и пролазили су ту
поред нас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пролазили поред вас?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Јесте ви добили неко наређење од неког
добровољца некада?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Ја лично нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Да ли је добио неко из Ваше чете неко
наређење?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па вероватно ако су добили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте вероватно, да ли знате или не знате?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се нешто успут десило, неко убиство, да
је неко од тих цивила који је био и повређен тамо у задрузи, да је
убијен?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Нисам то приметио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте чули никакву пуцњаву?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не, нисам, кажем, сада не могу да се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се сетите? Реците ми, да ли сте
чули после да је неки човек убијен, приликом Вашег кретања на том
путу од те задруге до те ливаде?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам стварно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? Реците ми, јесте видели ко је наредио
то скретање у ту ливаду?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: .Нисам видео, пошто ја сам био тачно при
крају, уствари од средине према крају, али више мало при крају, а
колона је скренула, она је била испред, они су скренули и ми смо
после за њима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, што сте ви скренули за њима тамо?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па колико ја знам, да смо скренули да би
ушли у ту ливаду и из те ливаде требали смо да се окренемо према
винограду и да наставимо према том винограду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, да ли је цела чета скренула или је
неко остао на путу, поред пута?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Што се тиче наше чете, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цела чета је ушла у ливаду?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Ушла у ливаду, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слушали смо доста исказа учесника тог
догађаја, они не тврде да је цела чета ушла у ту ливаду?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Знате шта, можда и није, али како ћу ја сада
да знам, вероватно не могу да се сетим да ли је у то, нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда Ваш одговор на питање треба да
гласи, не могу да се сетим, а Ви сада мени тврдите, цела чета је ушла,
а ја Вам предочавам да је било исказа који тврде да није цела чета, да
је чак доста њих остало на путу?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам ни колико је и то онда у реду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам, онда не знам.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи нисте сигурни у оно што тврдите?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Ја сам мислио да је цела чета ушла.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас питам, шта сте видели тамо на лицу
места, није исто мислити. Реците ми, ко је наређивао овим цивилима и
како су се они кретали?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам, стварно не знам, нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По Вашем исказу, Ви сте иза цивила, они се
крећу по тој ливади.
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то њих усмеравао, ко је њима наређивао
како да се крећу?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам, нисам то видео, нисам чуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели, како су се кретали цивили, на
који начин, да ли су се држали за руке, разгртали детелину?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не, мислим да нису.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Мислим да нису.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да нису?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Нисам сигуран, значи мислим да нису,
нисам сигуран.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта сте Ви радили у тој ливади, Ви као
војник и остали војници из ваљевске чете, шта ви радите?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Ја сам ишао исто као и сви остали за њима и
да ћу, једног тренутка да се окренемо према винограду и да кренемо у
претрес терена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вам је то наређивао да идете за њима?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Знате шта, нама конкретно нико није, али
колона како је улазила, значи да је на врху колоне да је неко
наређивао, значи колона како је ушла у ливаду, они су заузимали такав
положај да смо сви долазили редом у тај правац. Сада ко је наређивао,
шта је наређивао, стварно не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, добро, колико је било растојање
између.Вас и тих цивила у детелини, у тој ливади?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па шта ја знам, до неких можда педесетак
метара ако је било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Педесетак метара? А реците ми, зашто се
повећало то растојање између вас и тих цивила? Тамо када сте ишли у
тим колонама, били сте близу њих, са леве и десне њихове стране, је
ли тако?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто се повећавало то растојање у детелини?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Знате шта, ја сам само војник, ја не знам
зашто се повећавало.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вама каже, на који начин, зашто сте ви
остали педесет метара иза тих цивила, што нисте ишли упоредо са
њима тамо?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Добро, можда сам ја погрешио у процени, да
ли је било педесет метара или је било мање или више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У сваком случају нисте били до њих, ко је
направио тај распоред, били сте у колонама?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је направио сада распоред да тамо будете у
врстама у детелини?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам, не знам стварно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви кажете, ишли сте према неком винограду?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да, виноград је био на десној страни нашој,
а ми смо се кретали паралелно са виноградом, да бисмо заокренули и
кренули према винограду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, зашто нисте наставили у истом поретку
да идете ка том винограду у тим колонама?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам, стварно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте овде на страни 7 и страни 12 да је
Вама Јосиповић дао наређење да гледате у силос?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да, испред нас се налазио силос.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када вам је дао то наређење?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Колико се ја сећам, да нам је дао, пошто је
дошло до експлозије и онда нисмо знали ни шта је, да ли је експлозија,
да ли неко пуца на нас и онда смо мислили да пуцају на нас са силоса,
пошто је силос био испред нас и највиша тачка.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И тада вам –је наредио да гледате у силос?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли ови Ваши, из Вашег вода, чете, пуцали
према цивилима?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам то стварно, ја мислим да није нико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да је Јосииовић наредио да се
престане са паљбом.
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме је то наредио?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Знате шта, наредио, да је наредио, значи
викао је, није само он викао, викало је још ту људи. Сада ко је још
викао поред њега да се престане са паљбом, јер је нормално да је
дошло до пуцњаве, дошло је до пуцњаве и онда су они викали сви да
се, да је то чак неко и од војника викао, значи чуо сам и њега.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, где се налазио Ваш командир чете
Влајковић?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: За Влајковића стварно не знам где је био.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли га видели, почев од задруге па на
овамо, где. Је он био, у тим колонама, где је био?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Био је испред нас, испред мене, уствари,
напред.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Влајковић?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, тамо у детелини?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Ја мислим да је он био са леве моје стране,
не знам тачно сада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре експлозије, односно када је дошло до те
експлозије, да ли је трчао тамо према тим цивилима, јесте ли то
видели?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели или није трчао?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, помињали сте истражном судији неко
разминиранње. Хоћете ли то да објасните?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Хоћу, хоћу, када је дошло, овај, када се све
то смирило, онда је дошао из, ја мислим да је из села дошао, да ли
ауто, не могу сада да се сетим који је, да ли ауто мали, да ли је неки
теретни ауто дошао и неко је питао да ли неко зна, пошто су мине у
питању, да ли зна неко да разминира мине и један човек од тих људи
који су били испред нас, јавио се да зна и онда му је овај са пута
објашавао како ће коју мину и он је онда очистио један део куда смо
ми после сви изашли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада ми реците овај, онај, ко је био тај што је
очистио мину, а ко је био тај, не мислим да га знате овако, него је ли
то цивил очистио ту мину?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Један цивил?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Један цивил који је од ових цивила,
сачекајте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тај што је са пута му давао команде?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Само моменат, значи цивил који је био на
клупама тамо у тој задрузи и који је био испред нас, када је дошло до
експлозије и пуцњаве.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а тај што даје инструкције?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Тај што даје инструкције, он је дошао. Сада
коме је он припадао стварно, не могу да знам, он је био у униформи
која је била различита од нас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У каквој је униформи био?
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Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да ли је била шарена или је била СМБ, сада
не могу да се сетим стварно, овај, а овај шта је био, дечко који је ту
вршио разминиривање, он је рекао да се разуме у мине и да зна то,
само да му овај помогне око тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је тако уклоњено мина?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам стварно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми тај што му даје инструкције, што
кажете да ли је био у маскирној или у СМБ униформи.
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не могу сада да Вам кажем тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте њега први пут видели?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па видео сам човека само када је дошао,
ипак он је био на некој удаљености од нас на путу тамо, значи нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када када је дошао, да ли је он од некуда
дошао или је све време био са вама?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Ја мислим да је дошао аутом из Ловаса.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Ловаса?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да, из Ловаса.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада том приликом?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да, јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било у Вашој чети неких стручних
људи за разминирање?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је било рањених људи ту?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам стварно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био неко рањен из Ваше чете?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Из наше чете није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од ових цивила?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Мислите који су били испред нас?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Било је рањених.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Било је? Да ли је било страдалих да су остали
да леже?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли сазнали, колики је то број људи
страдао?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли дошао Дарко Перић ту на место?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Мислим да није, нисам га видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га видели? Шта се даље дешава, та
експлозија, а после тога пуцање и?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: После тога враћамо се, излазимо из минског
поља и враћамо се у Ловас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко то наређује?
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Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Нико није наредио, како је ко излазио, тако
се кртао према Ловасу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте да је поред Перића ту у тој задрузи
док сте били, стајао тај некакав човек, за којег Вам је Перић рекао да
ће вас водити или командовати. Пошто сте Ви ипак били војник у то
време, елементарно Вас питам, помињали сте у неким тренуцима у
Вашем исказу да ће вас тај водити и други пут да ће командовати. Да
ли сте Ви тада могли схватити разлику између тога, шта значи то
водити а шта значи командовати, да ли вам је речено да ће вас то лице
водити или командовати?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не, не могу да дефинишем, иначе за мене је
било исто.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:
У току тог малтретирања тих цивила у
дворишту задруге, мислим да сте у истрази између осталог у једном
тренутку рекли да Вам је Јосиповић скренуо пажњу да не покушавате
да браните те људе и да им помогнете. У ком тренутку, ако Вам је то
рекао, где се он налазио и колико вас је било око њега када вам је то
рекао?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Било је ту, он се налазио међу нама, са
нама, са целим водом, јер ту је било приче онда и он је то рекао, пошто
су на терасама горе били и око нас наоружани добровољци који су
уједно и малтретирали те људе и тукли.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вам је он рекао разлог зашто да се не
мешате?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не, значи разлог, значи разлог је био да не
би они, овај, можда пуцали на нас или нешто, шта ја знам. Ипак ако
гледате људе наоружане око вас, није свеједно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када сте кренули са том колоном цивила, јесте
успут у тој колони видели некога од цивила да је повређен, јесте ли
неке повреде могли да видите на телу, на глави?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам, не знам сада.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:
Да ли сте то лице које је стајало поред
Перића за које вам је речено да ће вас водити или командовати, видели
у току кретања према том сада већ минском пољу?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам, не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, браниоци? Изволите.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Што се тиче кретања од дворишта задруге
према тој детелини, затим када је у питању сам тај долазак до
детелине, силазак у детелину, за све то време, да ли сте чули Радована
Влајковића или Радисава Јосиповића да нешто командују у смислу
кретања, у вези са кретањем, било војсци, било овим другим
наоружаним лицима, било цивилима?
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Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Пошто је Јосиповић био близу мене, значи
њега нисам чуо и није командовао, Влајковић је био нешто даље, рекао
сам да нисам тачно знао где се он налазио, али нисам чуо ни његов
глас да је нешто наређивао или командовао.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Објаснили сте сада ову ситуацију када је
дошло до експлозије и када сте поменули ове силосе и поменули сте
силосе, поменули сте и Јосиповића да говори о тим силосима. Да ли
можете да ми кажете, да ли у том тренутку када се то догодило и када
је он то, Јосиповић то поменуо, да ли је он то издао, одвојио групу
војника, па издао формално, званично наређење да они предузму
одређене радње према тим силосима, не знам, у смислу, не знам,
осматрања или шта год, или је то било овако да кажемо, више
разговорно речено да се обрати пажња на силосе?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Више разговорно речено.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Немам више питања, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:Добро, даље од бранилаца, нема нико? Од
оптужених, изволите.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: На почетку си рекао да остајеш при изјави коју
си дао код истражног судије?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли се сећаш шта си дао у тој изјави?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па не баш свега али нешто се сећам.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Причао си о томе да су неки добровољци на
страни 4, да их је било ту доста, шта је рекао Јосиповић и слично, и у
једном моменту те истражни судија пита, «добро, сазнасте ли Ви какав
Вам је задатак», «јесмо, значи било је да се иде у претрес неког
винограда, а ти људи који су били похапшени, биће испред нас» и тако
даље. На његово питање, «ко вам је дао то наређење?», «то наређење је
дао ја мислим неко од добровољаца». У комплетној овој твојој изјави
овде, нигде не стоји да сам ја издао неко наређење у задрузи, а ти си
рекао да сам вас ја ту упознао са наређењем шта треба да се ради и да
је један део јединице то чуо а други није. Како то објашњаваш, овде на
конкретно питање, нигде не говориш да сам ја рекао да се иде у
претрес терена, већ тамо неки добровољац, а сада мењаш исказ и
кажеш да сам ја или обавестио или издао наређење у задрузи из школе
да се иде и где да се иде? Мислим, ипак је велика разлика.
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Добро, онда, Ви сте нам рекли да ћемо ићи
тамо и да ће нас водити ови, колико се ја значи сећам, значи да ће нас
они водити. Није то било наређење.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ:
Конкретно питање си имао и од истражног
судије и сада то што кажеш, ниси рекао, ни у једном моменту да сам ја
рекао да идете тамо у задругу и да ће вас водити добровољци, то
ниједног момента ниси рекао пре скоро три године, а сада то говориш.
Јеси разговарао везано за ово са неким пре овог суђења?
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Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не, нисам.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Молим?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Нисам.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Ниједном ниси спомињао никаквог добровољца
да стоји поред мене, спомињао си да сам ја био у задрузи и да је ту
било добровољаца, а сада нон-стоп говориш о једном добровољцу. Јеси
се и то накнадно сетио или је тај добровољац био битан то вече?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ:Вероватно да је био битан, чим је стајао ту и
он је значи после обавестио нас да ћемо ићи.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: А да ли је био битан и пре четири године када
си давао изјаву истражном судији, а ниси га споменуо?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Можда је питање било такво да га нисам
споменуо.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Ни сада те нико није питао, овде те је судија
питала, ти кажеш, ушли смо у задружни дом, Дарко је био ту и неки
добровољци, ни сада те нико није питао да ли је неки добровољац
стајао поред Дарка, а ти си о томе причао.
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па можда сам се сетио.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли те је неко подсетио у међувремену?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало сачекајте да извршимо суочење, он
је истражном судији рекао да сте Ви рекли да ће командовати
добровољац.
Суд доноси

ВР

Р Е Ш Е Њ Е

Да се изврши суочење између оптуженог Дарка Перића и
сведока Драгоша Лекића на околност:
• да ли је оптужени Дарко Перић у задрузи издавао
задатак ПД чети и да ли је рекао да ће командовати неко
од добровољаца.

Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Јесам ја и ти си чуо да сам ја рекао да акцијом
командује неко од добровољаца?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: То нико није потврдио сем тебе, да сам ја рекао
да ће добровољац да командује, то си једино ти изјавио. Одакле ти то
одједном?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: То ми је тако у сећању остало.
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Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Јеси сигуран?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само микрофон, један је удаљен од микрофона,
Перићу останите Ви код овог микрофона.
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Ако нико није до сада рекао, онда долази у
сумњу.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Јеси ли ти сигуран да сам ја то рекао?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Нисам сигуран.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Молим?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Нисам сигуран.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Добро, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за ово издавање задатка у дворишту
задруге, да сте чак издавали ту задатак?
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: То нико није споменуо, судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је данас рекао, па зато вас и суочавам.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: То нико никада није рекао, стављали су ме у
ходник увече да обавештавам војску и ујутру у ходник и пре школу,
али нико није рекао сем тебе да сам ја у задрузи се обратио, поготову
што је глупо ако је пола ушло а пола остало напољу, којој половини се
онда ја обраћам? Да ли си ти сигуран да сам ја вама било шта рекао, да
ли си ти сигуран да сам ја уопште био ту?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Сигуран сам да си био.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: А јеси ли сигуран да сам вам било шта рекао?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Јеси ушао у школу?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Где?
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: У задругу?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Јеси чуо мене било шта да сам рекао?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ:Нисам сигуран.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ништа онда вратите се на место. Даље
од оптужених, да ли има још неко питање? Косијер има, изволите.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Добар дан, оптужени Косијер. За сведока
питање, за сведока прво питање, ујутру када је сазван збор у дворишту
школе, ко је сазвао збор?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам сада.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Шта сте узели од опреме ваше?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Молим?
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Шта сте узели од ваше борбене опреме?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Од борбене опреме?
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Да.
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Имао сам пушку и шта ја знам више, да ли
смо имали ранац или нисмо, сада се не сећам више.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Који борбени ранац?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Молим?
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Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Борбени ранац?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам стварно, не сећам се више.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Шлем?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не сећам се.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Кажите ми, да ли Вам је познат војник по
имену Кира из Ваше чете?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам стварно, код мене није био у воду,
сигурно није био.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР:
Госпођо председавајућа, могу ли да му
предочим да је Кира сведочио, да је Кира код истражног судије, овде
да је сведочио, да је рекао да је он и још три војника да су
обезбеђивали 17./18. затворенике у задрузи? Моје питање, обзиром да
објекат који војска обезбеђује је војни објекат, рекли сте да је пола
Ваше јединице ушло у.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није рекао, он не зна колико је, он је чак
мислио да су сви ушли.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Отприлике, колико је ушло?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Не знате? Са којим сте задатком ушли унутра?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Молим?
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Са каквим задатком сте ушли унутра у
задругу?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: У?
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: У задругу ту?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам, откуд сам ја знао, тек смо у
задрузи сазнали шта је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко вам издаје тај задатак да уђете у задругу?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па не знам, не сећам се ко нам је то рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:Не знате ко је?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Улазите у војни објекат, затвореници унутра,
не знате ко вам издаје наређење да уђете, не знате којим поводом
улазите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав војни сада објекат, улази у задругу, да се
не би око тога задржавали.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Добро, кажите ми, када је колона била у
покрету, ко је био на челу колоне?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам, био је неко од добровољаца је био,
јер већина њих је била ту.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Кажите ми, да ли је тај добровољац одређен
био да командује или да води?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам, стварно.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: А да ли знате, каква је разлика између
командира и водича?
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Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Добро, командир наређује.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: А шта водич ради?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Он води групу.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: И шта је овај добровољац био?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Кажите ми, рекли сте да сте ушли у поље
детелинен оно што је било минирано, колико је било добровољаца у
том минском пољу?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам, не сећам се тога људи, ко ће се
сећатии колико је кога било.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Мени се ради о глави овде а ти се ничега не
сећаш.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећа, шта сада да му радимо.
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Као да ми је било до тога да ја бројим људе
и да водим евиденцију.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Требао си да бројиш.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да коментаришете, ако немате више
питања.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Имам, имам, имам још питања, кажите ми
како, рекли сте да су цивили били педесет метара испред вас, јесу
добровољци били између вас и цивила?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да су били између нас и цивила?
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Да.
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам, нисам приметио стварно, али
мислим да нису, не знам.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Кажите ми, да се вратимо у школу, да ли је
била која добровољачка јединица из Ваљева која је била са вама у
школи?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Молим?
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Да ли је била каква добровољачка јединица из
Ваљева да је била са вама у школи?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: У школи са нама није била, али да нагласим
да је у школи био само један вод, да ли је била са другим водом или
трећим, не знам стварно.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Какве су они имали униформе?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Имали су СМБ, имали су ли неке маскирне,
али не као наше, отвореније.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Кажите ми, тог 18.-ог, јесу они ишли на
минско поље?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Како?
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Јесу и они били у тој колони када се ишло на
ту детелину па се споставило да је минско поље?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да, да, били су
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Били су и они? Где су они били у колони?
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Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Рекао сам већ, значи били су на почетку и
било је између нас, било је, распоређени су.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Кажете, Ви сте били на зачељу колоне?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Од средине према зачељу.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Нисте видели убиство Бошќа Бођанца?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: А кажите ми, јесте ли наишли на какав
контролни пункт пре минског поља?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не сећам се.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Рекли сте да вам је Јосиповић издао наређење
да пазите, да осматрате на силос. Где је то било, када сте изашли из
минског поља или када сте били у детелини?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Када смо излазили из минског поља, није
могао да нам да наређење никакво зато што смо излазили један по
један и није то онда било, значи пре тога.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Пре тога?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Кажите ми, којим делом сте се повлачили из
минског поља?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Куда смо се повлачили?
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Да, из минског поља?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Излазили смо накосо према путу и излаз на
пут и онда се враћали у Ловас.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Кажите ми само, до пута из минског поља до
пута?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Па куда је било разминирано, туда смо
ишли, нисмо ишли преко мина, значи куда је било разминирано,туда
смо излазили.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Кажите ми, добро, на питање судије, не знате
да ли је цела јединица ушла или су неки остали на путу, да ли Вам је
познато?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не сећам се.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Не сећате се? Да ли се сећате, какво је
наоружање, какво су наоружање имали добровољци?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Ја мислим да су имали паповке.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Кажите ми само још једно, ви сте имали
аутоматске пушке, је ли тако?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Да.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Која је убојитија пушка, аутонатска или
паповка?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не знам.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Немам више питања, једино бих ако могу
тужкоцу да се обратим.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете тужиоцу, да ли имате неке примедбе
на исказ сведока и то. Да ли оптужени имају даље нека питања, нема?
Реците ми само, чусте ли Ви некада од Јосиповића или Влајковића тога
дана да су они одбили наређење да иду у ту акцију?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Да је био неки састанак са командантом
одреда?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Нисам чуо, нисам стварно, значи ја сам тамо
дошао, ушао у школу и гледао сам да што мање излазимо и нисам ни
обраћао пажњу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то нисте чули тога дана. Јесте ли чули
некада после тога да је он одбио наређење?
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Не значи све што се десило, гледао сам да
што пре заборавим и није ни пријатно уопште било то и да
коментаришем са неким о томе, нити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Довршено сведочење.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да идете господине Лекићу.
Сведок ДРАГОШ ЛЕКИЋ: Хвала.

З

СВЕДОК НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан, господине Главочевићу, Ваши лични
подаци, јесу ли се нешто мењали у односу на оне податке које сте дали
истржаном судији, од оца Анте, машинбравар, Панчево, Маре Мандић
36, рођени у Појници, БиХ
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Фојница.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фојница, и 1967. годиште, са оптуженима
несродан?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Све исто.
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
сведочите положићете заклетву, прочитавши тај текст испред Вас.
Изволите.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред
судом будем питан, говирити само истину и да ништа од онога што ми
је познато, нећу прећутати.

90/120
Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 31. октобра 2011. године

80

Сведок Никица Главочевић, са личним подацима као из
истраге, Ки.В.7/07 од 12.11.2007. године, с тим што додаје да је
рођен у Фојници, са оптуженима несродан, није у завади, опоменут,
упозорен, а након полагања заклетве, изјављује:

ВР

З

03

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред Вишим судом у Београду води се
кривични поступак против четрнаест лица због кривичног дела ратни
злочин против цвиилног становништва. Предмет оптужбе је страдање
69 цивила хрватске националности у месту Ловас у октобру и
новембру месецу 1991. године. Ближи предмет оптужбе је напад на
Ловас, страдање цивила у нападу, убистсва, телесна повређивања,
противзаконита затварања цивила у овом периоду у селу и догађај на
такозваном минском пољу. Ви сте већ давали исказ истражном судији
12.11.2007. године. Да ли остајете при том исказу?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Вас је оптужени Александар Николајидис
предложио за сведока. Међутим, он је одустао од тог предлога, па суд
Вас је већ био звао, па само ћете на кратка питања одговорити. Реците
ми, у чијој организацији Ви одлазите у Товарник?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Преко организације «Белих орлова».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Белих орлова»?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Из Панчева.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква је то организација «Бели орлови»; шта је
то?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: То је била војна формација,
паравојна, како је зову.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Паравојна формација?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је на челу те паравојне формације био, ко је
вас конкретно организовао?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ја сам са том групом «Белих орлова»
из Панчева, није био малтене нико главни, командант, командир или
тако, отишли смо у Пазову, а командир је био, не могу да се сетим
имена, ја стварно не знам ко је директно био командир, знао сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ко Вам је био командир? Да ли је то
још у Пазови било одређено ко ће да буде командир?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, тамо је била група од три,
четири човека који су били главни, али стварно нисам питао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Да ли је био неки Славко Ступар кога
познајете?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: По презимену да, Ступар.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је тај човек био командир?
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Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, да ли је баш он или у екипи са
још два, три човека, сада не могу да тврдим, нисам питао, нисам се
интересовао, углавном је био неко да је на челу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта то вама у Пазови кажу, где то сада
идете, чули сте да ће тамо да буде командир, то је већ одређено, где
идете, шта ћете да радите?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па знали смо само да се иде до
Шида и онда одатле до Товарника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, од кога сте добили оружје? Рекли
сте у истрази да сте добили у Товарнику. Од кога то добијате оружје у
Товарнику?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Наоружање смо добили од јединица
ЈНА.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јединице ЈНА; од које јединице?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знам од које јединице, пошто
наоружање директно смо добили пред сам напад по мраку је подељено,
из пицгауера из возила, из камиона, код бензинске пумпе ту где смо се
постројили и ту су отворени буквално камиони и речено је «узимајте
коме шта треба».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту док сте били смештени у Товарнику, колико
сте ноћи ноћили?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знам да Вам кажем, четири дана,
пет, шест, да испадне да лажем, не могу тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вас ту неко припрема за напад?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, никакве припреме није било, ту
смо буквално само оно седели, ћутали, живели.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вам се обраћа тамо, шта каже?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Сазнали смо у ноћ пред полазак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то дошао?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Дошла су двојица или тројица, знам,
предвече је било да су дошли испред куће и рекли су, момци вечерас
треба да се крене на Ловас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Помињали сте овде у истрази господина
Деветака, када Вас је истражни судија питао, «је ли се ту неко појавио
као главни, као шеф, како командант»; Ви помињете Деветака.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, Деветак, име ја кажем, сада не
могу да се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је вама речено, ко је тај човек тај Деветак?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ништа специјално.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био тада у униформи?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па сви смо били у униформи, неко у
тоталној, неко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам за њега, да ли је тај Деветак био у
униформи?
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Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да кажем да мислим да је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не могу да тврдим, кажем, неки су
имали комплетну униформу, а неки су имали полууниформу, мешавину
цивилне и војне. Сада Деветак да ли је био у униформи, па можда је
био, не знам како да Вам одговорим, не смем да тврдим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте истражном судији, «није он био са
нама, он је био тамо у команди, само је дошао по подне да јави да ће
бити сутра ујутру, да се припрема напад на Ловас».
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, није он са нама био у згради.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У каквој је то он команди био?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па ваљда команда, како су они то
звали, команда ТО, да ли команда ЈНА; да ли команца полиције, не
знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате чега?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Команда скраћено, команда, тамо је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Истражни судија пита да ли Вам је нешто тамо,
да ли вас је он нешто организовао, држао говор, обећавао, Ви кажете,
«не, није ништа обећавао, само рекао», истражни судија каже, «само
рекао да идете», а Ви кажете, «да биће напад на Ловас, бићете међу
првима, ићи ћемо у три групе, значи оно оквирно». Шта то вама
Деветак каже три групе, је ли рекао које су то групе?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Укупна групација војника, нас је
било не знам 90 људи, 100 људи, 80, тачан број не знам, речено је када
се приђе довољно близу села, када ови на челу одлуче, доћи ће до
раздвајања јединице, да би се напало и ушло у село из три правца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то Деветак причао?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не бих желео да одговорим, не могу
да кажем а испадне није, неко од та три, четири човека који су били на
челу, који су нас водили до Ловаса, али не смем да кажем, јесте он,
није он.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где се ово дешава када долази Деветак и ово
вам прича, где се то дешава?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ма није то била нека прича у смислу
да смо ми постројени па одржан говор, него онако када је рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ја Вас питам, где се то дешава?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: У месту, у Товарнику поред куће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поред куће у којој сте били смештени?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту је он дошао?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, и рекао, рекли су, биће напад,
поделићемо се пред сам улазак у три групе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је Деветак дошао сам или са још неким?
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Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Са два, три човека су дошла, али ја
их не познајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Два, три човека са њим?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу униформисани ти људи?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, нормално.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу и они нешто причали везано за напад?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ништа значајно, ништа битно, као
биће напад, припазите се», значи не знам како да Вам објасним,
нормално прича између људи, пазите се, пазите један другог, ништа
прецизно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је помињано, какве вас снаге тамо
очекују?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Помињано је да су под оружјем, не
директно какве, колике снаге бројчано стање или нешто, него углавном
да су под оружјем, да је велики део око села миниран, да поменуто је,
ако се изгуби неко, да не мрда, доћи ће неко по њега, да не би улетео у
минско поље, знали смо за минско поље виноград, то је пре напада још
речено да се припази на то поље, .тај виноград, немојте да улазите
тамо, то је минирано, остало да ли је било минских поља, не знам,
углавном пазили смо се да се нико не удаљава један од другог.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми, шта се после дешава, колико
вас то креће у напад укупно?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Малопре сам споменуо 90 људи, 80,
нека буде и 100, не знам тачно бројчано стање нисам знао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: >Како сге ишли од Товарника до Ловаса?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Један део пута до далековода је
ишао овим џиповима, камионима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви,цела та група од 90?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да
до далековода који је био
порушен и на једно сто, не знам, отприлике на једно сто метара од
њега, камиони су стали и онда смо се провлачили испод далековода и
онда смо наставили пешице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поред вас које знате, ко још ти који су преко
«Белих орлова» ваши, који су још били учесници напада, који су ти
људи, њих деведесет?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Знам да је било неких добровољаца
који нису, рецимо, можда су они припадници «Белих орлова», не знам,
али нису били да кажем из Панчева. Ја када кажем наша група, мислим
на људе који су Панчева, који се познајемо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који су ти који су кренули из Панчева па их
знате? Да ли знате овде наше оптужене, Александра Николајидиса?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петронија Стеваноића?
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Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Перу, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они су били у тој Вашој групи?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, да, ми смо били заједно
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и ови други, који су ови други? Не
мислим да знате именом и презименом, него коме припадају?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да кажем, ево буквално, којој
јединици припадају?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, који су они?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не могу да тврдим ти са стране којој
су јединици припадали, да ли су били сада радикали, да ли су били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нед мислим страначки, него јесу, да ли је то
била нека територијална одбрана Товарника?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Била је и територијална одбрана,
један број људи, не знам колики број, да је из места.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је била милиција Товарника?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: За милицију не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте видели неке у полицијским униформама
или?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не кажем не знам, сви су имали
војне униформе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви су имали војне?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, сви смо имали војне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био неко ко командује свима вама,
свих 90?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Било је на врху колоне су били људи
који су водили колону заједно са једним или двојицом не знам
мештана, који су пред сам напад успели да побегну.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми та двојица мештана, што су они
поведени, који су то?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знам имена, ја њих фактички
нисам ни видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Добро не мислим на имена, Ви сте овде
истражном судији помињали да су то Хрвати, је ли тако?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, да, из Ловаса мештани.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И помињали сте због чега су они поведени.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Зато што су они, наводно нама је
речено да они знају пролаз кроз минска поља, кроз та друга минска
поља која ми не знамо, али као знало се за виноград.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И они иду испред вас зато што знају где је
минирано?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Искрено речено, ја сам био можда
20, 25. 30 у колони, знам само да су били напред.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је вама објашњено, шта ћете сада сада ви
када уђете у село, како ћете?
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Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Требало је када се дође да се каже
почетак позиције, да се раштркамо око села у три групе, да се сачека
рецимо, не знам када је било заказано, договорено са ЈНА; да од 6 до 7,
од 5 до 6, то не могу да гарантујем, да ћемо бити сакривени док војска
не изврши артиљеријску припрему, они су требали да гранатирају
Ловас и након тога да ми уђемо, свака група са своје стране.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се десило?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ништа, тако је и било, са тим што
гранатирања фактички није ни било, можда дванаест, петнаест граната
испаљено, пола од тога отишло у њиве, морали смо, временски смо
морали да чекамо до 7 сати, значи нисмо смели да уђемо раније, да се
не поновило гранатирање од стране ЈНА; па да онда ми страдамо. И
онда чекали смо, и када је дошло 7 сати, кренули смо свакок са својих
позиција према селу. Ми смо први контакт оружани имали са возилом,
једним возилом које је прошло поред нас, ми смо били у кукурузима,
оно је прошло, закочило, вратило се, чуло се по мотору да иде у
рикверц, вратило се, из возила се чула само реченица, смем да кажем
у оригиналу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: «Јебем ли вам мајку четничку» и
зачула се рафална паљба и тај један од наших другара, срећом окрзнут
само по слепоочници. Са моје леве стране неко је испалио зољу и чули
су се рафали, јер у тренутку када је из кола пуцао по нама, ми смо
фактички сви се закуцали у земљу и онда се само чула паљба са леве
стране и чула се експлозија зоља, није била лансирана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је страдао тај?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знам, ја сам од кола видео само
да је, кроз кукурузе да је беле боје, не знам да ли је било чак ни двоје,
троје, четворо, само се чула реченица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је погодила зоља то возило?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, да, возило је остало на путу и ја
лично му нисам прилазио, да ли је неко из групе отишао до возила, не
знам, ми смо се заротирали десно и кренули према Ловасу, одакле је
почела да туче паљба аутоматкса, јединачна, снајперска, како која, и
када смо прошли тај део, то је као ђубриште неко, ту смо се провукли
и како смо улазили дубље, та паљба која је била упућена нама, чула се
све даље и даље, значи како се приближавамо, ти који су пуцали у
почетку, једноставно нестају, нема их, нема пуцања,.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта сте ви радили, шта ви даље радите?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Та наша група која је ишла, ишла је
низ улицу лево.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је бројала Ваша група људи?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Отпприлике тридесетак, 32, 35. 28,
не знам, тридесетак људи, наставили смо низ улицу у две колоне,
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поделили смо се у две колоне поред кућа. Код једне куће, да кажем
неких 500-600 метара, код једне куће, ту нам је један колега погинуо,
добио је рафал кроз капију била је капија и како смо прошли, кроз
капију је био рафал и добио је метак са стране и преминуо је.
Наставили смо даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте улазили у куће, претресали?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не могу да кажем да нисмо улазили
у куће, улазили смо у куће, одакле се вршила паљба по нама. Значи, ја
сам на левој страни и чујем пуцњаву, подигнем главу и буквално из
крова куће цев вири. Е у те куће се улазило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Вршен претрес и буквално, да
кажем, ниједног човека, усташу, непријатеља, како год хоћете, нисмо
ни ухватили, видели су се трагови, све се види, али никог живог нисмо
нашли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да ли побегну, јер њима су куће као
у Војводини.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Јесте Ви били са Николајидисом и са
Петронијем?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, заједно смо били у групи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте били у истој тој колони, кажете две
колоне?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Е па сада не могу да Вам кажем да
извинете, да ли сам био са леве стране ја а они са десне или су они
били са леве, сви, ја сам био четврти, пети по реду, значи испред мене
нису били то знам и иза вероватно мислим да јесте, Аца чак да је био
са моје стране, ја сам у једном тренутку када сам се окренуо, да сам га
видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Да ли је било неког бацања бомби по
дворишту?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да на кућу одакле се вршило дејство
по нама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте пуцали ви.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Та кућа нарочито на ћошку једном,
одатле се жестоко тукло по нама и она је, на њу су бачене три, четири
бомбе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте пуцали Ви по тим кућама?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, да ли сте ту када вам је тај
повређен, да ли сте ушли ту у кућу и претресли?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ја нисам, ја сам наставио даље, неки
момци су ушли са намером да узму врата или тако нешто да га
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пренесу. Ушли су али ја нисам, ја када сам видео, погледао сам да ли
је безбедно у близини и наставио даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је од Ваших из групе ушао?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не могу да тврдим ко је ушао, ја
мислим да је можда и Аца ушао, можда и Пера, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пера, то је Петроније?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, Пера.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њега зовете Пера?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Перо, Перо Босанац.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не смем да кажем, јесте ушао, није
ушао, не знам, јер ја сам отишао напред према тој кући одакле се
највише пуцало, тај дечко је само после транспортован, склоњен са
линије ватре.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И даље шта се дешава?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ништа, наставили смо даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било још неког отпора? Истражном
судији сте рекли да више није било отпора, да је једини отпор био ту?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Знате како, пуцају три, четири метка
из оне куће, док сви стингете тамо, нема никога и већ је постало стање,
код нас не знаш да ли си у борби, да ли си у рату или ниси, прођеш сто
метара, нема ништа и само са стране, звис, метак. Мени лично изнад
главе два, три метка су ударила, али нисам могао да устанем одатле.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте видели некога у униформи, ти ваши
непријатељи?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, они су сви, то је свесно рађено,
они су буквално сви били у цивилу. Зашто? Па то је најједноставније,
бациш пушку и ти си цивил, не смете ти нико ништа. Они су то
масовно радили, могу да тврдим, и ту и у Босни где сам био и у
Крајини.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, да ли је било неких жртава да су
неки цивили извођени из кућа, убијени?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, не, ја лично никога нисам видео
да је неко изведен, што Ви кажете, по Вашим речима изведен и убијен.
Не, ја лично сам видео тог мртвог човека у нашим јединицама што је
погинуо и једног човека на ћошку, раскрсници, како да назовем, имао
је сећам се тачно, имао је зелене панталоне да кажем, шумарске и имао
је кожну јакну, то су два мртва која сам ја видео тог дана до негде 6-7
сати увече.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се даље дешава, када се то заврши,
колико то траје?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Кажем, у поподневним часовима,
четири, пет, оно већ нема пуцњаве, нема ништа, војска опуштено,
мислим наше јединице, опуштеније, шета се, не мора да се сакрива по
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јаругама, држи се оружје на готовс али пролази се улицама, значи ту
већ стаје. Ја сам око да кажем 6 сати па нека буде како буде, око 6-7,
већ је сумрак био, ја знам да сам узао возило комби «Заставин»;
«Фићин» онај мали и тог покојника утоварио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте то узели тај комби?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Дали су нам мештани, нисам узео
сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који мештани?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Верујте ми да не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Вама то рекао да Ви возите тога?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Мени су рекли за њега, шта ћемо, дај
види да га пребацимо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко?
Сведок СТЈЕПАН ПЕУЛИЋ: Па другари, наши војници, другови ту
около, дај види да га пребацимо, шта сада, да га држимо целу ноћ ту,
ја сам рекао, чекај, снаћи ћемо се и неко је нешто рекао, каже, овде
имате неки комби, ако знате да га упалите, упалите га и један од
војника, опет Вам кажем, не знам ко, ме је упалио и ја сам га одвезао
до покојника и утоварили смо покојника ја, Радица из Панчева и
мислим да је и Пера био са нама и отишли смо до Товарника, ту смо
оставили оружје, у тој кући где смо раније боравили и само са
пиштољем смо отишли до Шида и ту сам одвезао у команду покојника
и предао његове ствари, његово одело, помогао докторима да га
прегледају да се установи улазна и излазна рана и када смо то обавили,
сместили смо га у сандук, он је одвежен са стране, не знам тачно где и
ја сам, мене су у команду звали да им помогнем, нисам знао шта, шта
ја могу да помогнем у команди. Не, не, дођи овамо, ти си прошао туда,
да им покажем на картама куда има безбедан пролаз куда смо ми
пешке прошли, а да могу да прођу тенкови, значи да није случајно
минирано или нешто. И ту сам се задржао са њима бар још једно пола
сата, сат, показао им куда могу тенкови да прођу, вратио се назад у
Шид, ту сам спавао и онда сам већином случајева, са тим црвеним
комбијем возио па не знам, по набавку некакву, по нешто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И када се враћате у Ловас?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: У Ловас сам дошао после два дана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте били та два дана?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: У Шиду, у Товарнику, у Товарнику,
да не побркам места.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто у Товарнику?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Зато што је ту била наша кућа и зато
што је ту стигла још једна група добровољаца касније и из те групе
добровољаца препознао сам рецимо пет, шест Панчеваца, ту сам остао
са њима, нисам се ни враћао у Товарник следећа да кажем два дана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Ловас?
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Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, из Товарника у Ловас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био командир свима вама добровољцима
тамо?
Јесте ли имали неку јединствену команду?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Командир, ја мислим да је, ја
мислим да је био господин Деветак јер он је био код команде тамо,
нисам ја могао да улазим унутра, добар дан, он је циркулисао између
њих и нас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је та команда била?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па у Ловасу је била.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опишете ми када се уђе у село, када се уђе у
село?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Са леве стране има она раскрсница,
има зграда, па са леве стране, сада да ме не држите за реч да ли први
или други улаз, прва или друга кућа, али ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то нека приватна кућа?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знам, не знам, били су унутра
столови, то сам видео овако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На који начин је Деветак издавао вама
добровољцима наређења, преко кога? Да ли је Вама издавао лично или
преко неких командира Ваших група или како?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ:Па гледајте, када је завршен напад и
када смо ми ушли у село, после није било неког наређења, да треба
нешто да се ради, ово, оно, ништа, малтене патролирање око села, да
се обрати пажња да не дође до контранапада, значи никакво оно
наређење, сада треба го, треба то, спавали смо у тој кући.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми то патролирање, ко вама издаје те
задатке, ко вам каже, ићи ћете тамо, ићи ћете тамо?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Био је из територијалне одбране ја
мислим један човек, био је у команди, био је у СМБ униформи,
малтене као да ја Вас замолим, додајте ми чашу воде, тако он, дај
момци, дај обиђите онај крај тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате, ко је тај из територијалне одбране,
да ли је он био неки командант у територијалној одбрани, шта је био?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Неку функцију јесте вршио, али коју
не могу да кажем, не могу, не знам, ја се нисам упућивао толико у то
да питам, ко је и шта је и где је, на којим је дужностима, како се зове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, истражном судији сте рекли да сте
Ви били у некој кући која је била прекопута неког затвора.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, за тај затвор.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, то је та кућа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је та кућа?
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Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, затвор а од њега лево је била
команда, да ли прва кућа или друга, али ту су негде, а ми смо били
прекопута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми, тај затвор, ко је држао тај
затвор? Ви рекосте да су и «Бели орлови» приводили у тај затвор људе,
тако сте бар рекли истражном судији?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, добро, привођени су људи и
одвођени, директно ко је приводио и одводио, не знам, ко је држао,
знам да нису држали наши људи, сада да ли полиција у војним
униформама или ТО у војним униформама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они су држали.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не могу ја да Вам кажем, јесте,
полиција је држала, али знам да наши нису сигурно, нису давали
стражу, нису ништа, ми смо једни стражу држали испред наше куће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви добровољци сте добијали наређења да
приводите те људе?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знам, ја нисам нити приводио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви нисте.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Знам да није издавано наређење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Реко, нисам приводио и не знам ни
да ли је издавано наређење «еј иди, не знам, приведи неког», поготово
тамо кога зна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што сте помињали истражном судији да су
доводили и «Бели Орлови» те.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не сећам се. Имам једну молбу
госпођо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Мало сам болестан и суши ми се
грло, да ли могу да добијем само чашу воде?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сад ћемо Вам дати. Седите онда ако сте
болесни.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, нисам ја овако, него прехлада па
суши ми се уста, грло ме боли. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта су радили Николајидис и Петроније, где
су они били у том свему?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па ту су били с нама у кући.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У тој кући где сте и Ви били?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, ту смо сви спавали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви добили неки распоред да сте тамо
распоређени у милицију, у територијалну одбрану или?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, не. Званично по причи, кад се
прича нико није рекао «еј ви припадате овде, припадате овде, ту сте да
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помогнете овом народу», ето у том смислу се водила прича, е сад да ли
у команди то знају, да смо припојени или нисмо, то ја не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, нисте ми објаснили ово конкретне
задатке тамо ко вам даје, па чак и то патролирање па било шта од
задатака, јесте ли имали неке задатке у Ловасу од момента оно кад,
шта сте радили рецимо, шта? Били сте у тој кући и шта сад?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па ништа, били смо у тој кући, онда
каже се пуца се из правца тог и тог по војницима, онда по нашим
јединицама, онда одемо тамо блокирамо рецимо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е ко вам то каже да одете тамо?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Из команде преко пута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које команде, чега?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па та, шта је, територијална
одбрана ти што су били преко пута нас, како да Вам кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се директно обрати тај неко?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, изађе и онако у паници, као што
обично се то тако, јер не може то да иде полако смирено, «еј пуца се из
оног краја, идите тамо видите шта је» и онда се оде, блокира се и крај,
претресу се куће, погледа се да ли има негде нешто, ако има има, ако
нема нема.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а овај Ваш што Вам је као командовао у
нападу, што Ви не знате ко је, шта се с њим дешава је ли он сад опет у
Ловасу Вама неке задатке издаје или?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ја сам њега госпођо, јако ретко
виђао. Ја Вам кажем Деветак, чисто ето као знам име, а сад да ставите,
не знам, пет људи овде ако ја будем се сетио по фаци ко је Деветак не
знам шта да Вам кажем друго, мислим да ме не држите стриктно «е
рекао си то, то је тако», не могу да се сетим, значи верујте ми.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, питам Вас за, рекли сте да је један од ваших
из «Белих Орлова» командовао у том кад сте били у нападу?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, ја мислим да је он био на челу
колоне али то само док смо пришли, кад је почела пуцњава то се више
не зна ко је где.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а шта се с њим дешава после, завршио се
напад?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па он је сво време био ту у
команди.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био је све време у команди?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не са нама у нашој кући, значи, ту
је био у команди.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Е сад да ли је био ту па отишао до
Шида, отишао до Товарника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био смештен, тамо спавао или како?
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Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знам, био је у команди, можда је
спавао у команди, можда је спавао на неком другом месту, с нама није
био у нашој соби.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли долазио он да вам издаје неке задатке?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знам, ја лично нисам чуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Можда је издао неким војницима до
мене па су ови рекли «е ајде идемо» и отишли смо, али ја нисам чуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте овде истражном судији рекли «Главни за
добровољце у селу, извините сад што не знам име, а човек из околине
Београда», ко је тај главни за добровољце? «Не могу да се сетим».
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ја мислим, је ли он из околине
Београда?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Његовог надимка, знам да је он једно време
отишао био у кући и да је тада баш погинуо му неки рођак».
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ја мислим да је то он.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па овај Деветак, мислим да је он,
ако сам заменио имена, откуд знам, ја мислим да је он, можда и није,
не знам. Можда и није он, можда је неки други.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате неког ко се зове Милорад Бастаја?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Бастаја?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Бастаја, то је човек из Панчева, не
знам му име Милорад, надимак Бастаја да, знам га.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли га виђали у Ловасу?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имао он нека командна овлашћења према
Вама да је тамо издавао вам неке задатке, да вас је нешто?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Он је био при команди.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: При којој команди?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да је наређивао нама, није
наређивао него ето респетковали смо га као старијег човека у команди,
не да он иде први у акције али ту је се мувао око команде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Око које команде?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Та команда из територијалне
одбране у Товарнику.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Товарнику или у Ловасу?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, у Ловасу, у Ловасу. Та команда
преко пута нас што је била у Ловасу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате ли некога Борислав Михајловић звани
Бата?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Борислав Михајловић? Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зоран Обреновић звани «Аждаја»?
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Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: «Аждају» знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је он био?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Војник као и ми. Ја мислим да је он
био војник, није имао чинове, није издавао наређења, мислим да је био
војник, ја мислим да је био из Босне чак, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је он био смештен, јесте ли га виђали ту?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Он је био ту, сад ћу да кажем одмах,
он је био у Товарнику је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Ловасу ме занима.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: У Ловасу је био у згради поред, ова
на самом ћошку што је зграда, да ли има два-три спрата, тако нешто,
ето ту је он био у једном од тих станова.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се та зграда налази преко пута ове куће
коју Ви називате команда?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, ја мислим да да, пошто је ту
раскрсница, да се сетим, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте овде да сте Ви управо дошли у Ловас
кад је, ове колоне које после се десио трагични догађај на минском
пољу, хоћете то мало да само појасните?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па не, ја сам дошао и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.

З

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је бранилац оптуженог Милана
Радојчића напустио судницу и да ће га у даљем поступку мењати
адвокат Војислав Вукотић.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ја сам тај дан дошао и баш сам био
на ћошку, баш где је та велика зграда, да кажемо команда, ту сам био и
видео сам да иде колона према мени одозго од, како се то зове,
пољопривредна задруга ваљда, да, видео сам колону, прошла је поред
мене и отишли су према излаз из Товарника, ти виногради, отишли су
тамо, а ја сам у том тренутку отишао лево у кућу код нас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У кућу где сте спавали?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, где смо становали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта сте чули после овог догађаја, јесте ли
чули шта се то десило? Кога сте видели, јесте ли видели неког кога
знате у тој колони?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, не, дикретно да одговорим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли били ови ваши?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, од наших нико није био у
колони.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели неке цивиле, повређене људе?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Били су цивили у средини колоне и
знам да је један од цивила ћопао, мислим био је видно повређен, ћопао
је на ногу, сад зашто. Они су отишли и после, не знам ни ја сад да
кажем ајде 15-20 минута, пола сата, релативно време, чула се
експлозија и након тога се чула пуцњава и после сам чуо да је било и
побијених и све али не знам шта се догодило, нисам видео па да могу
да тврдим сигурно. Сигурно тврдим само да сам чуо прву експлозију, а
тек онда пуцњаву.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, помињали сте ову једну девојку
водитељицу неког ХДЗ програма, па да је она била, хоћете то само
мало да појасните шта се ту дешавало?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па ништа, она није била да се каже
ухапшена, приведена, притворена, ништа, док се није пронашла у не
знам којој кући и где пронашла та касета, видео касета.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: И онда смо пустили касету преко
акумулатора телевизора овог уређаја и одгледали смо касету и видело
се да је она.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је пронашао ту касету?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знам, знам да само неко ушао
унутра и рекао «Еј, видите шта смо нашли, ови из Ловаса усташе»,
«Дај да видимо», значи ја Вам буквално преносим речи «Дај да
видимо» и пустили и тако се видело она, онда неки пекар који је нудио
паре и тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? Шта се даље дешава после тога, је ли њу
неко привео да је испита?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ја мислим да је приведена, нисам је
виђао пар дана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је приведена? Је ли у ту кућу?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Мислим, не знам, не могу да тврдим
да ли у затвор, да ли у команду, мислим да је приведена јер су рекли
«Е ове који су ту, који се виде с касете, треба да се приведу да се
испита све то» јер они су на тој касети хвалили се које чиме и људи су
покупљени, мислим, нисам видео, мислим да су покупљени, између
осталих и она јер сам је након пет-шест дана, рецимо три дана, није
битно, видео да шета улицом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је њу довео и ко је рекао да се она
приведе?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знам, ја сам у кући гледао
снимак, одгледао, људи су отишли, ја сам био у кући, да ли смо
спремали храну, нешто, углавном нисам учествовао у, можда
привођењу, можда је приведена, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Докле сте Ви били?

105/120
Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 31. октобра 2011. године

ВР

З

03

80

Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Сумњам чак и да ли је приведена јер
сам је видео после пет-шест дана да шета улицом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Докле сте Ви били у Ловасу?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Иза, како се зове, па тог догађаја
немилог, како се зове, винограда, кад се догодила та експлозија, након
три-четири дана, два-три, не знам. Знам да сам изашао напоље и видео
сам да је претерано много било војске около и реко па шта ће нас
малтене сто хиљада нас дошло у ово мало сеоце и тад сам се окренуо и
отишао кући.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сами онако, је ли?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, отишли смо ја и два другара и
они су исто имали мишљење као и ја шта је ово војске, ко траве, ајмо
ми одавде, окренули смо се и отишли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко Вам је то рекао да напустите Ловас, што
сад Ви одлучујете ту да идете?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Шта, да напустимо Ловас?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па Ловас, да.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ја сам самоиницијативно и ова два
другара, буквално стојимо на раскрсници и овако гледаш, не знам сад,
лупам цифру, хиљаду војника, тенкова, а сеоце мало шта ће нас
толико, борбене акције никакве друге се не наговештавају, нико не
прича, нико ништа не спомиње, шта да седим овде, да гледам у небо и
онда смо се окренули и отишли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За то време док сте боравили у Ловасу од
тренутка кад сте га заузели па до тог дешавања на минском пољу, да
ли имате непосредно сазнање или сте евентуално у разговору међу
вама или од некога чули да се у некаквим приручним затворима људи
доводе, приводе ту, малтретирају и туку, муче па чак и убијају?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, приручним затворима такав
израз никако не могу да схватим, приручни, пошто је био један затвор
тај поред команде. Како то приручни?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Кад кажем приручни не мислим у
оном професионалном смислу затвор.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Није саграђен као прави затвор,
него подрум рецимо. Био је један тај преко пута, преко пута наше куће
поред команде.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте чули да је било још неких места на
којима су довођени људи и затварани?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, не, само ту.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте чули да или имате непосредно
сазнање да су неки од мештана ту од некога тучени, малтретирани,
злостављани, убијани?
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Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, ја нисам имао право уласка,
нисам ни имао жељу, а нисам имао право уласка унутра.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је међу вама војницима било некакве
приче да се нешто ипак дешава што није проверено?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Буквално било је само ето да
добијају батине, а то што Ви кажете убијани и клани то не, батина.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је било приче да.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да добијају батине мештани јер су
90% припадници усташа, ето, да крију оружје по кућама, неће да
признају, батине.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Откуд Вама то сазнање, је ли то из ваше
међусобне комуникације?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, овако на улици кад стојимо,
каже највероватније нема шта друго јер оружје стварно је било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели тај затвор? Ви кажете подрум
неки био.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Рекао сам господину не знам да ли
је то подрум, да ли сазидана просторија али ја сам тај затвор видео
споља, а знао сам да има унутра подрум рекли су ми у подруму доле ту
им је затвор.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тај снимак, ту касету што сте гледали, ако сам
добро разумео, где сте то гледали у просторијама где сте боравили?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се можете сетити ко је све гледао од вас?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Нема ко није гледао јер та касета
није пуштена једном па готово, та касета се вртела пет дана између
нас, знам да је завршила, мислим да је завршила у команди, не знам,
нисам сигуран, а гледали смо ја, Радица, Горан, ова два другара Баја и
Мићун, ето знам на пример нас пет сигурно што смо гледали, да ли је
гледао још неко не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате да ли су ту касету гледали
Петроније и Николајидис?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, у тренутку кад сам је ја гледао
они нису гледали, нису били уопште у просторији са мном.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате да ли је неко од мештана из те,
како Ви рекосте, некакве власти територијалне одбране или полиције
гледао ту касету?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Кажем била је код нас два дана
можда три, нема везе, и завршила је мислим у команди, не смем да
кажем јесте или није ја је нисам однео, ја нисам видео ко је дао нити
где.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се можете сетити временски приближно
колико је трајао тај снимак на тој касети са те прославе?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па, казаћу 10 минута, не знам.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала, немам више питања.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знам тачно време, нити сам
мерио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добар дан господине Главочевићу,
Бранкица Мајкић адвокат. Ја бих имала за Вас неколико питања
произилази из овог што сте данас говорили и раније код истражног
судије. Кажите ми, рекли сте да сте четири-пет дана били у Товарнику
пре него што сте ушли у Ловас.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесте ли имали нека задужења док сте били
у Товарнику?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, не.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Где сте били смештени?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Извините ако погрешим у
орјентацији али ја мислим да је од бензинске пумпе још напред, скрене
се лево једна улица.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: У правцу ком?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Лево, десно му дође Ловас, а ми смо
били лево у улици, друга кућа рецимо од ћошка, можда и прва.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Кажите ми ко је са Вама још био ту
смештен?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Био је Аца, био је Пера, био је
Горан, «Аждаја» је био ту, то је се малтене тек оно прикупљале групе
тако да ја не знам имена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ишао «Аждаја» у напад?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знам, са мном у групи није био и
нисам га видео, можда је био у другим групама, не знам.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Четири-пет дана сте у Товарнику, кажите
ми ко се вама као групи која се окупља обраћа, ко вама представља
нове саборце, да тако кажем, коме се ви обраћате ако вам нешто треба?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па за личне потребе, прехрану и то
малтене сналазили смо се сами, мештани су нам доносили, то је што се
тиче исхране. Наоружање тог тренутка нисмо имали, из команде, рекао
сам мало пре госпођи пред сам напад дошло је три-четири човека, сад
које име не могу децидирано да тврдим да испадне да сам погрешио.
Та три човека су дошла и рекли да се креће увече у напад.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Па ево ја ћу да Вас питам сад конкретно за
та три човека јер ја видим из Вашег ранијег исказа да сте Ви за име
Деветак сазнали недељу дана пре него што сте први пут сведочили.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не буквално сазнао.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Тако сте рекли.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, то је тако написано, само сам се
подсетио.
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Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не, не, тако сте Ви рекли, ово је снимак да
сте то прочитали у «Пресу» недељу дана пре тога и кажете «Па
Деветак командант, знате, како кад вам неко сад спомене име које сте
задњи пут срели пре 40 година», то сте исто Ви рекли.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па зато кажем подсетио сам се, у
новинама.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ви се онда сетите, врати вам се слика и
све, «Нисам сигуран оно да кажем е да ти си Деветак», а и данас сте
рекли да га не би препознали.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Вероватно, мислим 99% га не бих
препознао.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Па како знате да је то Деветак, ко је Вама
рекао да је то Деветак?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Како знам?
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па рецимо кажу «Еј сад ће Деветак
да дође».
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Па немојте рецимо кажу «Еј сад ће
Деветак» шта је то Деветак?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Лично да пружимо руку један
другом нисмо се упознали.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Значи име Деветак из «Преса» сам
се подсетио јер сам га заборавио од 1991. ја сам био још годину и по
на ратиштима, хиљаду људи сам видео, хиљаду надимака, е кад сам
прочитао у новинама зато сам и рекао, то је само вратило ми филм
уназад.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Је ли Вам вратило и ово да је командант?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Рецимо да није, ето, не знам, можда
је био командант, можда није. Ознаке није имао, нисмо се међусобно
салутирали да се каже званично поздрављали, вршио је неки вид
руководећег, ето.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ајте ми реците како он то врши руководећи
те неке послове у односу на Вас или у односу на кога другог, коме он
руководи?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па рецимо ако дође на пример у
двориште, ми седимо.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Кажите ми конкретно ситуацију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конкретно Вам и прича.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Каже «па рецимо ево ако седимо».
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Седимо у дворишту.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: И он дође и каже «Момци, немојте
да идете у оне куће тамо, сумња се да су миниране», «добро».
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Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: У ком дворишту?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: У дворишту куће где смо боравили.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Где?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: У товарнику.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: У Товарнику?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, припазите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Ловасу или у Товарнику?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: У Товарнику, причамо о периоду
пре напада или желите после напада док је у Ловасу?
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не, Ви ми кажите кад сазнајете да је то он
да се тако зове и шта сте сазнали ко је он?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па ето тад сам први пут чуо
Деветак, командир, ето сад чин не, ништа, али нисам ја био у контакту
с њим да комуницирам да размењујемо нешто па да сам га сигурно
запамтио.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Данас први пут говорите о ова три
униформисана лица која су дошла са њим, значи пре напада, то нисте
говорили раније, па ми кажите какве су они униформе имали и да ли су
имали чинове?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, не, без чинова.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Само су били у униформи?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Само у униформи.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесу ли Вам они нешто објашњавали?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, извините, да, објашњавали су,
три човека свако прича у глас, један прича овој групи, један прича
овој, прича овој, «припазите се, иде се одатле, има минско поље»,
значи никаква званична команда као у војсци да се зна, онај поздрави
салутира овоме и тачно зна ко је шта коме рекао.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Сад само тренутак, ја сам Вас разумела да
је Деветак дошао у кућу где сте Ви били смештени, о какве сад три
групе причате којима се обраћа три униформисана лица?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Гледајте, ако на пример испред вас
дође три човека који су рецимо «ауторитет», скупи се двадесет људи,
да ли може три човека да прича двадесет људи, не може.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Па ја Вас питам јесу ли Вас.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Него свако се окрене и прича, сад
пет њих, десет се скупи код овог, пет код овог, пет код овог, ето.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Значи, тројица различитих објашњавају
седморици да кажем.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Онда један преузме реч, па онда
појединачно.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Како ће то да изгледа у нападу, да ли
можете прецизно да нам кажете шта Вам је Деветак том приликом
рекао?
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Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не могу.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не можете?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не могу.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да не буде, не могу да се сетим.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А да ли можете да будете сигурни да је
Деветак био са том тројицом?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: На такво постављено питање да ли
можете да будете сигурни, не могу да будем сигуран, ето кад
притискате.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не притискам, само.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да ли сте сигурни, да ли сте
сигурни.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Данас се појављују ова тројица, зато Вас и
питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причали сте код истражног судије, описивали
како је дошао, био тамо у команди, причао да ће се ићи у три групе.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па то сам и сад исто споменуо.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Сад објашњавате да је то нека тројица
других објашњавала по седморици вас ко ће где да иде и ко ће шта да
ради, то данас причате, зато сам Вас питала.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Добро, добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Помињао је исто и Деветака да је и он то
причао, исто је поновио.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Конкретно да Вас питам за Ловас док сте
били тамо, у којим ситуацијама сте се сретали са Деветаком и да ли сте
имали тада какву комуникацију?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Конкретно ја и он не, можда смо се
сретали у пролазу на улицу, да кажем, прођем па видим човека преко
пута.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Значи Вама он ништа није наређивао док
сте били?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Мени лично не.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли је у Вашем присуству наређивао
неком другом?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Нисам видео.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Нисте видели. Кажите ми ово лице Бастаја
које познајете, виђали сте га у Товарнику?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И виђали сте га у Ловасу?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, али јако кратак период.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли сте се њему обраћали за нешто и да
ли је он Вама издавао неке наредбе?
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Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, зато што ја њега познајем још
од раније из Панчева и више смо другари.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А ви сте другари.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знамо се двадесет година али пар
година пре тога.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. Кажите ми, рекли сте на почетку да
сте сазнали за Ступара да вам је командант групе.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Само име Ступар.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесте ли то лице познавали?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесте ли га виђали у Ловасу?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Извините, да ли сте познавали
Ступара, ја могу да кажем сад не, и да погледам слику и да кажем
извините познајем човека, питање је само имена и лика.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Па знате шта, то је, Ви сте рекли да је
командир ваше групе па из тога произилази моје питање, знате ко је
то?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесте ли га виђали у Ловасу после?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не могу да се сетим, не могу да
тврдим.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Питала Вас је судија за Бату Михајловића,
Ви кажете да не знате ко је.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А били сте у Товарнику кад је дошла још
једна група добровољаца.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, увече.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: После напада на Ловас, да. Да ли знате ко
је ту групу предводио?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, не, ја кад сам дошао испред
куће већ је био дебели мрак и они су у колони по један улазили у кућу
тако да нисам никог препознао осим ко мене није позвао по имену
пошто је ту било неких Панчеваца.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, и питаћу Вас само на крају везано
за затворе о којима, односно о затвору о ком сте причали у близини
куће где сте Ви били смештени и онда објашњавате да су затвор
чували полиција или ТО у војним униформама, добровољци нису али.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да кажемо оквирно, војници, а сад
да ли специјалци, полиција, ТО.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Значи Ви не знате која је то формација?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знам, не знам.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Хвала Вам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље од бранилаца нема. Од
оптужених? Изволите господине Деветак.
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Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добар дан.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Добар дан.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Питао бих сведока да ли је видео у Ловасу
тенкове и ако је видео кад је видео?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: У Ловасу?
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Након напада после пар дана,
директно један тенк поред којег сам стојао је био на излазу према, пут
према Мохову, Илоку горе према крсту е ту је био тенк, један тенк то
знам сигурно.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Значи 10-ог вече нисте приметили присуство
тенкова у Ловасу?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Којег?
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: 10.10.1991. године кад је био напад на Ловас
да ли сте приметили присуство тенкова?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Приликом напада није било тенкова.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Не приликом напада, нисам то ни питао, тог
дана у било које време да ли сте приметили присуство тенкова? Рекли
сте да сте били ангажовани у борбеним дејствима негде до седам сати
вече сам разумео, не ујутру, јер ујутру је почело у то време, је ли тако?
Да ли сте у то време док сте били у борбеним дејствима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гласније, не чујем Вас и нико Вас не чује.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли сте у то време док сте били, како сте
сами рекли под борбеним дејствима, приметили присуство тенкова у
Ловасу?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Не?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не бих објашњавао војсци куда
тенкови да прођу, тек сутрадан.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Аналогно тој несхвислој тврдњи сам и
поставио то питање. Имам само примедбе госпођо председнице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ово човек што тврди да је «Аждаја» био у
Товарнику, то је једини сведок који то тврди. Исто тако говори.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, једини сведок који тврди?
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Који тврди да је «Аждаја» био присутан у
Товарнику.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није једини. Један оптужени је причао да је
«Аждаја» учествовао у нападу и баш био с њим у групи.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Па интересантно је то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Милан Радојчић у својој одбрани
износи да је «Аждаја» био с њим у групи у нападу.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ја сам говорио о сведоцима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
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Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Исто ово човек што прича да је слушао о
минираним виноградима да се обрати пажња у поступку је утврђено
кад су уопште мине постављане. Исто се односи и на ове Хрвате
водиче из Ловаса у поступку до сад је бар утврђено ко су били наводни
водичи и одакле су, значи име и презиме и одакле су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок је причао о минираним виноградима да
су то минирали Хрвати и да ови Хрвати који су поведени да знају,
значи не ово минирање на које Ви сад.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро, добро, утврђено је до сад у поступку
надам се одакле су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нисмо утврдили кад су Хрвати поставили.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Одакле су водичи наводни Хрвати и пуна
имена и одакле су људи, чули смо и њих овде и они нису могли да
знају где су минирани. Ја сам у својој изјави тачно рекао три пута кад
сам био у Товарнику, а ово што сведок тврди да сам ја долазио тамо
где су они боравили добровољци и да сам им говорио о нападу на
Ловас је чиста измишљотина, нема везе са истином.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Ви кажете господине Главочевићу?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Без коментара.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Он је могао само мене евентуално да види
07.10. кад сам дошао аутобусом заједно са Бастом и део добровољаца
довезао тог дана, можда је био у том аутобусу али ако је дошао петшест дана раније онда није био, могао је да ме види иначе да ме видио
тамо у команди то је чиста неистина, измишљотина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Има ли даље питања? Нема више нико.
Изволите.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Господине Главочевићу, на почетку
сте одмах рекли да сте били припадник паравојне формације.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Добровољачке формације.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Е па то тако нисте рекли, рекли сте
паравојна формација.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Добро.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли знате које атрибуте треба да
има та паравојна формација односно та чета да би била паравојна?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
ОДБИЈА СЕ одговор на то питање.

Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, нема проблема. 21.10. Друга
гардијска бригада у свом извештају пише да је Друга гардијска бригада
разоружала 38 људи из «Душана Силног» у Товарнику између 12 и 15
часова, да ли сте Ви били тада разоружани од стране те бригаде?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А коме сте предали оружје то што сте узели?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Моје лично наоружање је остало
кући.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше лично?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па мислим тако се и у жаргону
војном каже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да сте наоружани у Товарнику, је ли
тако?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И добро, и коме остављате то?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: У Ловасу кад сам кренуо кући
наоружање остало у кући где смо становали у Ловасу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А остало у кући где сте били смештени у
Ловасу?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, да, извините ако нисам
прецизирао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите Петроније.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, у кући у Ловасу.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Хтео сам да те питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа се не чује, окрените се ближе
микрофону, а он Вас види добро и зна Вас.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Хтео сам да те питам преко које смо
ми странке дошли, што смо ми уопште ишли у Товарник, коме смо се
обратили, ко је нас тражио?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ја мислим да је СНО.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Српски Покрет Обнове.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не СПО, него СНО, Мирко Јовић
како се звала странка.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Нас тражили или смо ми сами се
дигли и отишли тамо?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, били смо позвани. Ја лично
нисам, немам ту информацију, али преко колеге из Панчева да смо
били позвани.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Кад смо дошли у Пазову кад су нас
довезли, да ли је држао Јовић састанак?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Састанак је био али ја нисам био
присутан, ја сам био напољу на тераси.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Добро. Јесмо ли ручали тамо у оној
кафани доле испред?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, ручак је био, ја нисам био али
није битно, ручак је био.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Како сте отишли за Товарник?
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Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ја сам отишао цивилним возилом,
човек је одвезао нас четворицу, не могу да се сетим како се зове тај
човек.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Нисте задужили у Шиду оружје, је
ли тако?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Ви сте тамо добили?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: У Товарнику.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: А пошто смо ми задњи дошли, ја сам
дошао у другој групи и ми смо донели оружје?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па откуд он зна.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ми смо оружје добили од ЈНА.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Па зато што су пре нас отишли јер ја
и Коњ смо дошли задњи и тамо ова двојица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли сведок има тих сазнања то што Ви,
поставите му питање а не да одговорите па онда је ли да.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Па мало је пре рекао да смо касније
дошли и није задужио оружје, а ми смо дошли са оружјем, ми смо
дошли у кућу, тамо су нас довели у кућу.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Јесмо ли имали оружје, ми смо већ
имали оружје.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па одговорили сте на питање.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Овај да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате тог кад су они и где су то
оружје?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Кад су они њих двојица директно
дошли не могу да се сетим, са мном нису значи дошли. Кад су дошли
не могу да се сетим, ја мислим да сте имали аутоматско оружје код
себе.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Добро. Значи ми смо странка «Белих
Орлова», Јовићеви, и да нас је Јовић позвао, да ми нисмо отишли тамо.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, да, па све је било по позиву.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Јер нам је тамо Бастаја командант
тај странке, је ли Бастаја главни?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Можда јесте, ја нисам био
обавештен ко је главни, ко је заменик, ко је секретар, нисам се ни
интересовао.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Није ишао с нама у напад, је ли
ишао у напад, није ишао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта радите Ви?
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Хтео сам само да га.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сами одговарате на Ваша питања. Није ишао,
ишао.
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Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: И ако је ишао ја га нисам видео.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Добро, кад смо били у тој кући.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: У?
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: У тој кући у Товарнику, ко је нас
чувао и шта су нам рекли зашто ту да будемо у тој кући?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Зашто да будемо директно у кући
нисам чуо.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: У кући док не добијемо нешто, нека
наређења.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па речено нам је да будемо у тој
кући и да се не удаљавамо.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: И да не излазимо нигде док нам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то рекао?
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: То су нам рекли ту из полиције
претпоставимо Воркапић, Девчић, Љубан, Радојчић, разумете, та
екипа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате ове што он спомиње?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Девчића?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, по именима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Крњајића?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Госпођо, разумите ме, да ми ставите
слику и да кажете ово је Девчић, ја бих рекао да, на пример сећам се
фаце али не могу да тврдим то је Девчић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окрените се, иза Вас погледајте да ли знате
неког од ових људи, да Вас на нешто асоцира везано за тај боравак
тамо на ратишту да сте их видели негде?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Само овог господина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којег?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Овог господина и то по фаци
једино.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Жељка Крњајића?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Овог господина овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У црној јакни?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Да, у црној јакни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По чему га знате?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ја мислим да је он мештанин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и? Кад сте га видели?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Мислим да је мештанин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте га видели у којој прилици?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ја мислим за време напада, у ствари
не за време напада, кад је напад почео да јењава кад је требало да се
пребаци покојник који је погинуо, не смем децидирано да тврдим али
ја мислим да нам је он и рекао да пребацимо покојника.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре тога јесте ли га негде видели?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Кад смо дошли кроз онај кукуруз
кад смо тамо дошли, од силоса кад смо требали да нападнемо, кад смо
чекали да нам војска пошаље гранате да се то заврши, рекао си колико
граната и да ми уђемо, кад смо се раздвојили, кад смо раздвојили ко је
нас предводио тамо нашу групу да ли се сећаш?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, и нисмо ушли од правца силоса
него од правца млина.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Од правца млина, добро.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Од крста, ја то зовем крст.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Да, да, оданде кроз оне, где је тај
пикап. Не можеш да се сетиш човека који је ишао тамо у команду и
доносио вама?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па за време борбене акције нико
није ишао у команду.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Не, не, кад смо били у Ловасу, добро
то кад смо напали и ушли, али после кад сте ви били у тој кући, добро
ја сам једну ноћ преноћио с вама, али ја сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта сад одговарате, да ли имате питање?
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Добро. Ко је нас везао, доносио нам
информације од тих команданта који су нам били тамо команданти?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знам, јер више толико
команданата за наређење.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Да ли се сећаш Ступара? Како не
знаш кад је спавао ту с нама, ко нам је доносио?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Је ли Ступар био командант, ако ти
кажеш да јесте, добро, ето.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није ако он каже, Ваша сазнања.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Ја сам лепо рекао не знам тачно ко
је био командир, командант, чин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Јесте наређивао.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Ступар из Пазове, ту нас је исто.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Јесте наређивао, да ли је он био
командант.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Вашу је групу одвео па је после
нашу одвео и он нам је био командант није нам дао нигде да изађемо
из куће.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Вероватно да је тако.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: И водио нас је исто тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли имате још питања за њега, да не
бисте Ви сад сведочили.
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Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Хтео сам још да те питам да ли је
мене ико тамо зовнуо именом Петроније? Ето знаш ме из Панчева,
колико, добро, нисмо били дружили се али знао си ме.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, Петроније не, не знам да ли је
то презиме или надимак.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Ико да ли ме назвао?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не, Пера Вашка, извините, Пера
Вашка, Пера Босанац то знам још из Панчева надимак.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: А то Петроније тамо?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Петроније не, не знам.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: То је неко лупио тај који ми није
знао мој надимак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, оставите тај коментар даље. Је ли немате
више питања? Има ли још неко?
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: И тај Бастаја је ли он нама био бог
и јаје, јесмо ли ми преко, из Панчева је ли нам он командант?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Нисам ја дошао са њим па не знам,
нисам ја дошао са њим.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Па ниси дошао али ко нам је тамо у
странци, јеси ли одлазио горе на спрат?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Па он је био.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Па то ти кажем.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не разумем шта је ли он?
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: И чекали су увече у Товарнику док
ми нападнемо па су ушли ту да купе кајмак и да пљачкају па смо сад
ми у затвору.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знам, не знам, такве ствари не
знам.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: И још нешто да те питам, да ли се
сећаш горе кад смо циљали на онај млин горе, да ли је постојало
гњездо, је ли нас озго пуцало доле оној трешњи у кукурузу?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Добијали смо ватру одозго, а да ли
је постојало гнездо ја нисам се пењао па да кажем јесте постојало
снајперско гнездо али пуцано је одозго да.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Да ли се можеш сетити брате колико
сам се ја тамо задржао, колико сам ја био дана отприлике, да ли си ме
ти ту виђао дуго или неки дан?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате докле је Петроније остао у Ловасу?
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Не знам тачно колико је боравио
тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да скратимо.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Јесам ли остао дуже?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не зна.
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Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Шта то значи дуже, пет дана, осам,
шест, петнаест, не знам, не знам. Не знам тачно кад си отишао кући, ја
нисам.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: И касете, ко је питао, господин
тужилац, да ли је Петроније гледао касете и Аца, ми смо први гледали
те касете али у СУП-у смо гледали.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: Добро, добро, не знам.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: И те смо приводили који су тамо
били, сви су већ предали се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то смо чули.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Не знам да причам, нисам стручан,
ја се извињавам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па имате адвоката. Добро.
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Ја се извињавам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је сад? Ред нисте испоштовали, ајде једно
питање и да завршавамо, овде има друго суђење.
Опт.ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Ја се извињавам судија, али ми име спомињао
сведок мало пре.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт.ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Питао бих господина сведока да ли постоји
могућност да ме види у Шиду поред тог комбија кад су довезли
мртвога?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па он је рекао где Вас је видео у Ловасу и ово
да се превезе тај и шта сад значи да ли постоји могућност, после 21
годину да он каже па можда постоји могућност.
Опт.ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Добро, онда имам примедбу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули сте његов исказ, ставите примедбу па ћемо
да чујемо.
Опт.ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Имам примедбу, ако ме човек препознаје, ја
човека не знам стварно нисам га никад видео али 10.10. навече у Шиду
у центру Шида пред том командом јесте био црвени комби и тај
погинули добровољац и ја сам пришао и питао је ли то човек из Ловаса
и ето тамо ме могао човек видети, и ако ме видио мого ме је видети
само у плавој униформи. И још нешто, 11-ог сам рањен, молим вас на
ВМА има реверс у чему сам допремљен и у каквој сам униформи био,
ето. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Молим. Изволите, сведок је рекао да,
изволите.
Сведок НИКИЦА ГЛАВОЧЕВИЋ: По мени вероватно је човек у праву,
ја сам само рекао фаца ми је познато, мислим да је мештанин, е сад
може да буде и код комбија кад сам довезао покојника у команду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Дајте молим вас, чули сте шта сведок
каже, да ли је сигуран после 21 годину чули смо шта је рекао.
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РЕШЕЊЕ

Главни претрес СЕ ОДЛАЖЕ и следећи одређује у дане:

03

15. и 16. новембар 2011. године са почетком у 14 часова и 30
минута.

На претрес позвати вештака војне струке Бошка Антића, а
свим оптуженима, браниоцима и тужиоцу и пуномоћнику уручује се
по један примерак налаза вештака, те
22., 23., 24. и 25. новембар 2011. године, све са почетком у 9
часова и 30 минута у судници број 2, на које позвати:

ВР

З

- за 22. новембар 2011. године сведоке Ану Пољак, Павао
Мујића, Ђурђицу Ану Видић и Славка Божића,
- за 23. новембар 2011. године сведоке Јелену Сабљак, Катицу
Кризманић, Ружу Рупчић и Невенку Мађаревић,
- за 24. новембар 2011. године сведоке Мирка Рудића, Весну
Цоњар, Ружу Сабљак и Ружу Кесер,
- за 25. новембар 2011. године сведоке Јелену Лукетић,
Славицу Лукетић-Бунета и Сању Schoon Воргић.

Сви сведоци се саслушавају путем видеоконференцијске везе,
с тим што интервенисати преко надлежних судова Републике
Хрватске да за сведоке који нису до сада се одазивали, а пре тога су
више пута позивани, да се примени њихово законодавство у циљу
обезбеђења присуства сведока.

Довршено у 15,10 часова.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА

