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УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 

• заменик тужиоца Веселин Мрдак, 
 
• пуномоћник оштећених Славица Јовановић, 

 
• сви оптужени и 

 
• браниоци:  

- адв. Звонимир Здравковић бранилац опт.Љубана 
Деветака, 

-  адв.Бранкица Мајкић бранилац опт.Милана 
Девчића, 

-  адв.Игор Олујић бранилац опт.Милана Радојчића, 
-  адв.Војислав Вукотић бранилац опт.Жељка 

Крњајића, 
- адв.Јасмина Живић бранилац опт.Дарка Перића, 
-  адв.Бранко Лукић бранилац опт.Радована 

Влајковића, 
-  адв. Ђорђе Калањ и адв.Бранко Димић браниоци 

опт. Радисава Јосиповића,  
- адв.Гордана Живановић бранилац опт.Јована 

Димитријевића,  
- адв.Слободан Живковић бранилац оптужених 

Саше Стојановића и Драгана Бачића,  
- адв.Бранислава Фурјановић бранилац оптуже-них 

Зорана Косијера и Петронија Стевановића. 
 
 Није приступио адв. Миладин Живановић, а према 
незваничним информацијама суда овај адвокат је лишен 
слободе. 
 

Адв. Миладина Живановића, који је по службеној 
дужности бранио опт. Миодрага Димитријевића и опт. 
Александра Николаидиса мењаће адв. Бранко Лукић и адв. 
Гордана Живановић. 
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Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Поштована председнице, ја сам разговарао са 
окривљеним Димитријевићем и мислим да смо рашчистили да нема 
никаквих колизија између наших одбрана, тако да сам у могућности 
да наставим. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Тако што ће адв. Бранко Лукић бранити опт.Миодрага 
Димитријевића, а опт. Александра Николаидиса адв. 
Гордана Живановић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ово ће бити замена за ове претресе, а 
суд ће накнадно одредити браниоце по службеној дужности за 
надаље ако потраје ово не знамо да ли ће адв.Живановић 
евентуално да се врати или можда неку замену пошаље или не знам 
ни ја. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 
 Претрес је јаван. 
 
 Главни претрес се НАСТАВЉА у 09 часова и 40 минута. 
 
 Због измене у саставу већа главни претрес почиње 
изнова. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нови члан већа је судија Драган Мирковић. Има 
ли неких примедби на састав већа? Нема никаквих примедби. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да на састав већа примедби нема. 
 

С обзиром да главни претрес почиње изнова због измене у 
саставу већа поново ћемо узимати личне податке. 
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ЛИЧНИ ПОДАЦИ ЗА ОПТУЖЕНЕ 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли неких измена у личним подацима за све 
оптужене у односу на оне личне податке које сте дали суду на оном 
првом претресу 17.априла 2008 године? Адреса становања, брачно 
стање, број деце, таквих измена да ли има? Јован Димитријевић, 
изволите. 
Опт. ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добар дан. Ја сам хтео  само да 
пријавим улицу сам променио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Адреса? 
Опт. ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да, исто је Добановци само је 
Словачка 84. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Словачка 84. Добро. Неких других измена код 
других оптужених нема? Добро.  
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Извињавам се, за Радисава Јосиповића није 
више запослен, пензионер је то је једина измена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 Оптужени Љубан Деветак, Милан Девчић, Милан 
Радојчић, Жељко Крњајић, Миодраг Димитријевић, Дарко 
Перић, Радован Влајковић, Радисав Јосиповић, Јован 
Димитријевић, Саша Стојановић, Драган Бачић, Зоран 
Косијер, Петроније Стевановић, Александар Николаидис, сви 
са личним подацима као на записнику о главном претресу од 
17.априла 2008 године, с тим што опт. Јован Димитријевић 
изјављује да сада живи на адреси Добановци, ул.Словачка 
бр. 84, а за опт. Радисава Јосиповића његов бранилац адв. 
Бранко Димић изјављује да је сада пензионер. 
 
 Оптужени поучени о својим правима у кривичном 
поступку у смислу члана 89 и члана 318 ЗКП-а. 
 
 Главни претрес почиње читањем оптужнице 
Тужилаштва за ратне злочине КТРЗ бр.7/07 од 14.12.2007 
године у 09 часова и 45 минута. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можемо да констатујемо да је оптужница 
прочитана, пошто је сви знамо. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је оптужница прочитана. 
 

САСЛУШАЊЕ ОПТУЖЕНИХ 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

Удаљују се из суднице сви оптужени изузев опт. 
Љубана Деветака.  

 
Кратко ћете се задржати тако да немојте да се удаљавате јер 

претпостављам да ћете сви остајати при оним одбранама од раније. 
Нека остане само значи Љубан Деветак и нека дође овде за. 
 
 
 

ОПТУЖЕНИ ЉУБАН ДЕВЕТАК 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Деветак, уђите овде, дођите за 
микрофон.  
 
 Оптужени ЉУБАН ДЕВЕТАК у своју одбрану износи: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли остајете при оним својим ранијим 
одбранама на свим овим записницима што сте до сада изјављивали? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли неких питања за оптуженог? Нема. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да оптужени остаје у свему при својим 
одбранама констатованим на свим записницима у списима 
предмета. 
 
 Питања нема. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Могу ли ја нешто додати? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Мислим да ћу врло брзо затражити да ме се 
испоручи Републици Хрватској њиховом правосуђу, Жупанијском 
суду у Вуковару на суђење, тако да знате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 
  

ОПТУЖЕНИ МИЛАН ДЕВЧИЋ 
 

 
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ у своју одбрану износи: 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Девчићу, да ли остајете при оним 
Вашим ранијим свим одбранама које сте давали суду? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ:  Остајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има неких питања? 
 
 Остајем у свему при својим одбранама констатованим 
на свим записницима у списима предмета. 
 
 Питања нема. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да седнете. 
 

 
 

ОПТУЖЕНИ МИЛАН РАДОЈЧИЋ 
 
 
 Оптужени Милан Радојчић у своју одбрану износи: 
 
Опт. МИЛАН РАДОЈЧИЋ: Добар дан желим поштовано судско веће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан, господине Радојчићу, да ли остајете 
при свим оним Вашим ранијим одбранама? 
Опт. МИЛАН РАДОЈЧИЋ: Остајем при ранијим одбранам и дао бих 
једну кратку допуну ако дозволи судсксо веће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
Опт. МИЛАН РАДОЈЧИЋ: Поштовано судско веће, ја нећу опширно 
понављати своју одбрану у овом предмету јер сам сигуран да су се 
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досадашњи чланови судског већа са њом подробно упознали, а да је 
исто или делимично кроз списе предмета учинио и нови члан 
судског већа.  

Ипак имајући у виду да смо због промене у саставу већа 
позвани да поновимо или допунимо своју одбрану искористићу ову 
прилику да у најкраћем изнесем свој став о ономе што ми се ставља 
на терет.  

Тачком 1. оптужнице ставља ми се на терет да сам 
организовао групу добровољаца за напад на село Ловас, затим да 
сам довео у заблуду ЈНА да у селу има усташких односно хрватских 
оружаних формација. Даље да сам у нападу учествовао и исти 
предводио и да је у нападу и непосредно после њега погинуо већи 
број становника Ловаса хрватске националности. Од свега овога 
тачне су само две ставке, односно две ствари, а то је да сам у 
нападу учествовао и да је тог дана страдало више становника 
Ловаса хрватске националности. Никакве везе немам са планирањем 
нити са организовањем групе која је извршила напад на село Ловас. 
Са припадницима ЈНА нисам имао никакве контакте, а самим тим 
ништа ни са њиховим наводним довођењем у заблуду. Такође током 
напада нисам имао никакву улогу која је била различита од свих 
учесника у нападу. Једноставније речено био сам обичан редов, 
односно борац или војник коме је наређено да учествује у нападу и 
то наређење сам извршио. Никакве везе ни сазнања немам о 
судбини несрећних људи који су страдали током и након напада и 
поред тога што ми је као човеку искрено жао њихове судбине не 
осећам се сопствену одговорност за исто. Од почетка овог поступка 
је деловало апсурдно, а након свих до сада изведених доказа још 
апсурдније је то што сам за напад на село Ловас оптужен ја, а на 
клупи оптуженичкој се не налази нико из Југословенске народне 
армије. Војска односно ЈНА која је вршила мобилизацију и којој сам 
се ја као војни обвезник одазвао. Затим војска која ми је дала 
униформу и пушку, чији су ме официри постројили и издали 
наређење за напад, чији су ме камиони превезли, чија је 
артиљерија гађала село и чији их је више од триста припадника 
заједно са тенковима и осталом техником ушло у Ловас. Чињеница 
је следећа да од 11.октобра 1991. године у Ловасу борави између 
четристо и шесто војника што је исто или готово мало мање од броја 
становника Ловаса који су остали после акције у месту Ловас. 
Испада тако да је само село Ловас нападнуто зато што сам ја неког 
довео у заблуду и да тамо нешто не ваља или не знам већ шта. Као 
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да се такви напади нису дешавали на читавој територији Хрватске и 
као да заправо тамо никад није био рат, него сам једино ја у 
некаквом свом, опростите на изразу, лудилу смислио да треба 
напасти село Ловас и побити тамо неке људе. Оваква конструкција 
Тужилаштва потпуно је лишена здравог разума и ја молим судско 
веће да то озбиљно већ у овом тренутку размотри, а да то има у 
виду и нови члан судског већа.  

Тачком 2. оптужнице ставља ми се на терет да сам као 
припадник локалне цивилно војне власти односно као командир 
локалне јединице територијалне одбране на некакав посредан 
начин одговоран за смрт већег броја Хрвата у периоду од 10. до 
18.октобра 1991. године. И овде сам од почетка поступка својим 
исказима покушавао да помогнем утврђивање потпуне истине, а то 
ћу настојати да радим и даље. Није спорно ја сам од почетка 
поступка својим, није спорно ја сам од почетка потврђивао да сам 
обављао функцију командира локалне јединице територијалне 
одбране али да сам на овај положај постављен након несрећних 
догађаја у минском пољу. Остајем при оваквој одбрани и не могу је 
мењати јер само она одговара истини. Такође оно што морам истаћи 
јесте и чињеница да је од стране Тужилаштва та група људи у 
територијалној одбрани прерасла у неку добро организовану 
посебну јединицу. Током читавог поступка сам објашњавао и то ћу 
настојати да радим до самог краја овог поступка да је у питању била 
група односно скупина старијих мештана који су због околности да 
је на подручју источне Славоније и западног Срема буктао прави рат 
у нашем селу држали страже и помагали војсци у контроли 
саобраћајница. Чак и када је организована, а то је било после 
несрећног минског поља та група није имала никакву другу функцију 
и била је скуп трећепозиваца што је до краја и остала. Реко бих 
неколико речи о мом односу и вези са добровољцима. Желим да 
истакнем да је у овом поступку изведен читав низ доказа и да је о 
томе говорило много сведока да командант или први међу једнакима 
односно командир добровољцима нисам био ја. То су били неки 
људи који су са њима учествовали у овој, претходној и каснијим 
акцијама. У овом контексту као старешине  односно командири или 
вође добровољцима спомињу се односно наводе се Бата Михајловић 
и Славко Ступар. Нико и никада није рекао да сам ја био вођа или 
командир добровољцима и нико није рекао да сам им издао или да 
сам им уопште могао издати било какво наређење. За мене  као 
човека је страшно да се нико од ових људи не налази на 
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оптуженичкој клупи и у притвору, већ ја. Такође овде је као 
најстрашнија оптужба за мене да сам био шеф односно командир 
затвора у Ловасу. Ту квалификацију на терет ставља ми сведок 
Љубодраг Јелић. Такву тврдњу нико није изнео и као такву нико ме 
није препознао сем тог назови сведока. Истовремено читав низ лица 
саслушаних у овом поступку тврдио је да је управо он тај који је 
руководио тим несрећним затвором. Мени је страшно што ми се 
уопште такве ствари стављају на терет. Међутим, оно што ме као 
људско биће нарочито погађа је то да ме за то терети човек за кога 
се са озбиљном одговорношћу, односно озбиљном сумњом може 
рећи да је он тај каквим мене у овом поступку приказује. Поштовано 
судско веће, он је на слободи и наводно помаже утврђивању истине 
а ја сам готово већ 3 године у притвору.  

Тачком 3 оптужнице ставља ми се на терет да сам учествовао 
у доношењу одлуке о одвођењу већег броја Хрвата из Ловаса на 
несрећно минско поље у коме је више од 20 људи смртно страдало, 
те да сам поново доводио у заблуду официре Југословенске народне 
армије. Нити у организацији, нити у спровођењу ове акције нисам 
учествовао. То сам тврдио од почетка овог поступка и не могу 
ништа томе ни додати ни одузети јер је једноставно тако било. Од 
више од 60 учесника те несрећне акције само двојица су били 
мештани села Ловас којима бих ја по некаквој конструкцији 
тужилаштва могао бити надређен. Ниједан од ових сведока није 
мене одредио као свог надређеног већ су својим исказима објаснили 
како су у тој акцији учествовали. Ни у једном тренутку они не 
указују да сам ја на било који начин одговоран за њихгово учешће у 
акцији. Говорити о некаквој мојој одговорности за учешће већег 
броја војника и официра ЈНА као и добровољаца је потпуно 
беспредметно. Зашто? Зато јер ја према њима нисам имао нити сам 
могао имати било какву командну или руководећу улогу, самим тим 
нисам био у било каквом положају да сам могао утицати на њихово 
поступање.  

Поштовано судско веће, овим сам завршио своје изјашњење о 
тачкама оптужнице и молио бих вас да ми дозволите још само 
минут, два да кажем неколико речи. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? 
Опт. МИЛАН РАДОЈЧИЋ: 28. маја 2007. године на телефонски позив 
сам се одазвао и из Новог Сада дошао у Београд. Од тада до данас 
налазим се у притвору. У међувремену ми је умро отац а мајка је 
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врло лошег здравственог стања. Супругу са којом сам 28 година у 
браку дефинитивно је срушило моје одсуство од куће и код куће сам 
оставио двоје деце који су сада зрели и озбиљни људи. Захваљујем 
што сте ми омогућили да прошле недеље видим кћерку, њеног 
будућег мужа и од мужа оца. На моју велику жалост и срамоту 
упознао сам их у притвору. Син који је хранилац породице такође 
планира да се жени, међутим, замолио ме је и изразио жељу да не 
упознајем његову будућу супругу у притвору. Стога вас још једном 
молим да размотрите могућност мог пуштања на слободу, имајући у 
виду да се у притвору налазим готово већ 3 године. Хвала вам 
најлепше на пажњи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Има ли неких питања? 
 
 Питања нема. 
 
 Реците нам господине Радојчићу, Ви сте причали неки чин да 
сте добили. Који је то чин и када сте га добили? 
 
Опт. МИЛАН РАДОЈЧИЋ: Добио сам га 1993. године на четврту 
капетан у војсци Републике Српске Крајине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У војсци? 
Опт. МИЛАН РАДОЈЧИЋ:  Који нема никакве везе са Савезном 
Републиком Југославијом, Србијом и Црном Гором, односно Србијом 
и у војној евиденцији у Новом Саду водим се као војник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми, остало је мало нејасно после 
Ваших оних одбрана и на претресу и оно у истрази и полицији, ко је 
био командир тамо, командант при нападу на терену? 
Опт. МИЛАН РАДОЈЧИЋ: Комплетне јединице, ја сам рекао и онда и 
сад, командир групе у којој сам и ја био и која је ишла нашом 
улицом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо чули него ко је командовао нападом на 
терену? 
Опт. МИЛАН РАДОЈЧИЋ: То не знам. Чуо сам и прочитао из списа 
појединих да је то био некакав Тито из Зенице који је наводно неко 
војно лице. Ја човека нит знам, нити се сећам његовог лика. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Када сте саслушани први пут у полицији 
Ви сте спомињали да је том групом од 75 људи руководио Жељко 
Крњајић и Милорад Воркапић? 
Опт. МИЛАН РАДОЈЧИЋ: Жељко је руководио, јесте ја сам у својој 
одбрани на главном претресу се исправио и рекао онако како сам ја 
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касније сазнао како је било да је Жељко руководио нашом групом, 
Милорад да је руководио групом која је ишла улицу ниже или две 
улице ниже нас, а који је био старешина или командант целе акције, 
ја заиста не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд то да сте први пут помињали Жељка 
Крњајића за целу групу да је командовао? 
Опт. МИЛАН РАДОЈЧИЋ: Па ја сам покушао објаснити. Ја сам први 
пут се нашао пред истражним органима, пред судијом и био сам 
збуњен и после кад сам размислио знам да је Жељко био 
непосредни старешина нашој групи а за целу акцију сигурно није 
био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 Остајем у свему при својим досадашњим одбранама 
констатованим у свим записницима у списима предмета. 
 
 С тим што оптужени допуњава своју одбрану која је 
саставни део овог записника. 
 
 Можете се вратити. 
 
 
 

ОПТУЖЕНИ ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ 
 
 
 У своју одбрану износи: 
 
 Добар дан. 
 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли остајете при оним Вашим ранијим 
одбранама, оно што сте причали? 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 
 
 Остаје у свему при својим одбранама констатованим у 
свим записницима у списима предмета. 
 
 Има ли неких питања? 
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 Питања нема. 
 
 Можете да седнете. 
 
 
 
 
 
 
 

ОПТУЖЕНИ МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ 
 
 
 У своју одбрану износи: 
 Господине Димитријевићу, остајете ли при Вашим досадашњим 
одбранама што сте причали? 
 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Остајем у свему при својој одбрани констатованој у 
свим записницима у списима предмета. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли неких питања? 
 
 Питања нема. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да седнете.  
 
 

Опт.ДАРКО ПЕРИЋ 
 
 

У својој одбрани износи:  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перићу је ли остајете при Вашим 
досадашњим одбранама? 
Окр.ДАРКО ПЕРИЋ: Остајем.  
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 Остајем у свему при својој одбрани констатованој у 
свим записницима у списима. 
 
 Питања нема.  
 
 
 

ОПТУЖЕНИ РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ 
 
 

У своју одбрану износи: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли остајете господине Влајковићу, при 
Вашим досадашњим одбранама? 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Да, у потпуности. 
 
 Остајем у свему при својој одбрани констатованој у 
свим записницима у списима предмета.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питања неких за овог оптуженог?  
 
 Питања нема.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да седнете. 
 
 
 

ОПТУЖЕНИ РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ 
 
 

У своју одбрану износи: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јосиповићу је ли остајете при Вашим 
одбранама које сте до сада изнели? 
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Остајем. 
 
 Остајем при својој одбрани изнетој на свим 
записницима у списима.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питања неких? 
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 Питања нема.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да седнете.  
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Хвала.  

 
 
 

ОПТУЖЕНИ  ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ 
 

У своју одбрану износи: 
 
Опт.ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Димитријевићу је ли остајете при 
Вашој досадашњој одбрани? 
Опт.ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да, у потпуности. 
 
 Остајем у потпуности при својој одбрани изнетој на 
свим записницима у списима. 
 
 Питања нема.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да седнете.  
 
 
 

ОПТУЖЕНИ САША СТОЈАНОВИЋ 
 

У своју одбрану износи: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли остајете при Вашим одбранама 
досадашњим? 
Опт.САША СТОЈАНОВИЋ: Остајем. 
 
 Остаје при својој одбрани констатованој у свим 
записницима у списима.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питања неких има ли за овог оптуженог? 
 
 Питања нема. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да седнете.  
 
 

ОПТУЖЕНИ  ДРАГАН БАЧИЋ 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бачићу Ви прошли пут нисте хтели 
да износите одбрану, је ли остајете при томе или се ту нешто мења? 
Опт.ДРАГАН БАЧИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ли износити одбрану? 
Опт.ДРАГАН БАЧИЋ: Остајем при томе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 Изјављује да одбрану износити неће.   
 
Адв.СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Могу ли ја једну примедбу. Прошли пут, 
с обзиром да није био бранилац, међутим, констатовано је да он 
остаје код оног исказа на главном претресу, без обзира што, значи 
да ли ће га он поновити или ћете Ви прочитати што је он рекао. 

• ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте укључили микрофон.  
Адв.СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Ви не можете да кажете да се он брани 
ћутањем, он је рекао да се не брани ћутањем, он је само рекао да 
остаје код оног исказа који је дао у време када је имао адв.Крстића, 
значи он остаје код тог исказа, значи не можете да третирате њега 
као лице које неће да да одбрану, он је рекао да хоће да да 
одбрану, али остаје код тог исказа, зашто би сада он препричавао 
оно ако је већ то унето у записник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви добили решење којим је то издвојено 
из списа и то решење је постало правноснажно и прошли пут смо 
објашњавали да то као да није износио одбрану. 
Адв.СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Молим Вас, ако он.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И суд га је поново позвао да изнесе одбрану. 
Адв.СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Он је рекао да остаје код исказа који је 
дао. Значи не можете Ви њега третирати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не можете, бар Вама, бар Вама не морам да 
објашњавам да је тај исказ издвојен и да. Та одбрана као да не 
постоји, издвојена, суд га позива да изнесе одбрану, он не жели да 
изнесе. Па не, то му је објашњено. Па господине Живковићу не 
морам вама да објашњавам ако је нешто издвојено из списа, као да 
се није бранио, он остаје при томе, је ли хоће да понови то, он неће 
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да понови, неће да се брани, а о чему причамо. Ја сам му и прошли 
пут објашњавала, ако остаје да неће да се брани, суд ће да чита оно 
што је причао у полицији и у истрази и тако је и било. Ако данас то 
поново неће, исти поступак следи. Остаје при одбрани која је 
издвојена из списа предмета, а при чему остаје? Па ако њему то, па 
ако то њему морам да објашњавам, бар Вама не морам.  
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се на основу члана 321 став 2 ЗКП-а прочитају:  
 

Записници са одбранама оптуженог Драгана Бачића и 
то: 
• Записник Министарства унутрашњих послова Србије, 

Дирекције полиције, Службе за откривање ратних 
злочина од 28.05.2007. године, као и  

• Записник из истраге овога суда Ки.В.број 7/07 од 
30.05.2007. године и записник од 16.10.2007. године.  

 
 Констатује се да је предње прочитано.  
 
 Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР, у своју одбрану износи: 
 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Господине Косијер да ли остајете 
при Вашим ранијим одбранама? 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Не, изнећу нову одбрану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Али не данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него кад? 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Нисам спреман. Нисам још завршио комплетно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас нећете? 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Нисам једноставно комплетирао и мало сам, 
имао смртни случај у породици тако да нисам успео да довршим, а 
иначе оспораваћу је у глави 1 и 3 оптужнице.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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 Оптужени изјављује да данас неће износити одбрану, 
евентуално у неком каснијем периоду. 
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се на основу члана 321 став 2 ЗКП-а прочита 
одбрана оптуженог Зорана Косијера на записнику МУП-а 
Србије, Дирекције полиције, Службе за откривање ратних 
злочина од 28.05.2007. године, на записнику из истраге 
Ки.В.7/07 од 30.05.2007. године, 16.10.2007. године и на 
записнику о главном претресу од 17.10.2008. године, 
20.10.2008. године.  
 
 Констатује се да је предње прочитано.  
 
 
 

ОПТУЖЕНИ ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ 
 
 

У своју одбрану износи: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Стевановићу је ли остајете при 
Вашим ранијим одбранама? 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Остајем. 
 
 Остајем у свему при својој одбрани изнетој на свим 
записницима у списима.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли неких питања за овог опруженог? 
 
 Питања нема. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да седнете.  
 

 
ОПТУЖЕНИ АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС 
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  У своју одбрану износи:  
 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Је ли остајете при Вашим ранијим 
одбранама? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да. 
 
 Остајем у свему при својој одбрани изнетој на свим 
записницима у списима.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли неких питања? Питања неких.  
 
 Питања нема. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да седнете.  
 
 
 

ДОКАЗНИ ПОСТУПАК 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли сагласни са читањем исказа сведока 
који су саслушани на свим досадашњим главним претресима? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остали учесници? Сви сте сагласни.  
 
 Заменик тужиоца, оптужени и браниоци изјављују да су 
сагласни да се читају искази свих сведока саслушаних на 
свим одржаним претресима. 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се на основу члана 309 став 1 ЗКП-а и члана 337 став 
2 ЗКП-а, прочитају записници о главним претресима са 
исказима сведока: 
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• Љубодрага Јелића од 13.11.2008. године и 20.10.2009. 
године, 

• Јосипа Кувеждића од 14.11.2008. године и 26.11.2009. 
године, 

• Борислава Михајловића од 17.11.2008. године и 
20.10.2009. године, 

• Срђана Новковића и Милана Васовића од 18.11.2008. 
године и 20.10.2009. године, 

• Илије Кресојевића од 19.11.2008. године и 20.10.2009. 
године, 

• Антона Кризманића од 15.12.2008. године, 
• Ђуре Филића од 16.12.2008. године,  
• Градимира Вељовића од 17.12.2008. године, 
• Војислава Воштића од 18.12.2008. године,  
• Славка Ступара од 26.01.2009. године и од 03.02.2009. 

године, 
• Ивана Мујића од 27.01.2009. године, 
• Бранке Балић од 28.01.2009. године, 
• Златка Томе од 29.01.2009. године, 
• Стјепана Пеулића од 30.01.2009.године и од 29.06.2009. 

године, 
• Ловра Герснера од 23.02.2009. године, 
• Милана Цоњара од 24.02.2009. године, 
• Адама Рендулића од 25.02.2009. године, 
• Берислава Филића од 26.02.2009. године, 
• Жељка Цибре од 26.03.2009. године, 
• Викице Филић од 27.03.2009. године и од 29.06.2009. 

године,  
• Николе Вуковића од 30.03.2009. године, 
• Катице Палијан од 31.03.2009. године, 
• Петра Вулете од 27.04.2009. године, 
• Томислава Шелебаја од 28.04.2009. године, 
• Божидара Николића  и Милорада Петровића од 

24.06.2009. године, 
• Снежане Кризманић од 30.06.2009. године, 
• Ратка Ђокића од 24.09.2009. године, 
• Јосипа Балића од 25.09.2009. године, 
• Емануела Филића од 28.09.2009. године, 
• Фрање Жадањ од 19.10.2009. године, 
• Златка Гргића од 21.10.2009. године, 
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• Марка Ковача од 22.10.2009. године, 
• Ђуре Антоловића од 23.11.2009. године, 
• Драгице Острун од 24.11.2009. године, 
• Андрије Балића од 25.11.2009. године, 
• Љубице Божић од 26.11.2009. године, 
• Јосипа Сабљака од 27.11.2009. године. 

 
 

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је предње прочитано. 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте ли сагласни да се прочитају искази 
сведока који су умрли или су по медицинској документацији тешко 
болесни и не могу да дођу у суд? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац изјављује да је сагласан. Да чујемо ко 
се противи? Изволите, изволите да чујемо? 
Адв. ЗВОНИМИР ЗДРАВКОВИЋ: Противим се да се прочитају 
записници о применулих сведока и они који не могу да приступе у 
суд. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да чујем разлог? 
Адв. ЗВОНИМИР ЗДРАВКОВИЋ:  Па разлог, разлог је логичан, то је 
опште познато. Другачије кад да исказ овај у некој станици полиције 
тамо, у основној школи, у вртићу у Хрватској и то нам пошаљу овде 
као службени докуменат, а другачије је кад дође овде па се допусте 
питања одбране, председника већа и примедбе и тако даље. 
Мислим, то је једини разлог, да буду непосредно ту и да чујемо шта 
има да кажу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А како ће ти умрли да дођу, да чујемо? 
Адв ЗВОНИМИР ЗДРАВКОВИЋ:  Овде има довољан број сведока да, 
ја не знам умрли где су давали ово, ако су давали у суду, мислим, ја 
не могу сада да улазим у детаље, али се у принципу противим. Ако 
су давали пред неким судом у реду је, могу да се прочитају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Имају ли други нешто да кажу? Изволите. 
Адв. ИГОР ОЛУЈИЋ:  Ја се у свему прикључујем колеги и противимо 
се предлогу за читањем ових исказа и наравно, имајући у виду обим 
предмета, било би нам од велике користи, уколико би нас суд могао 
обавестити о лицима која су преминула и која су здравствено 
неспособна да дођу, јер то је доста несигуран начин на који се они 
изражавају, да нам доставе лекарску документацију, па би се 
коначно могли изјаснити о предлозима за читање исказа појединих 
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сведока. Заиста, као што је колега рекао, постоји огромна разлика 
између сведока који су исказе давали пред полицијским органом у 
Хрватској и пред Међународним кривичним трибуналом који опет, 
има своје проблеме, у неком истражном поступку, евентуално 
спровођеним по замолници нашег суда. Тако, у том смислу се 
противим начину, а мислим да би било корисно да се омогући да се 
изјаснимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево, ја могу да кажем који су то искази – 
покојни Марко Филић, покојни Мате Краљевић, покојни Ђука 
Радочај, покојни Јанко Божић, покојни Никола Кризманић, покојни 
Петар Палијан, покојни Јосип Антоловић, покојни Савковић 
Радомир, покојни Ивковић Ђорђе и болесни Милко Кесер, Марко 
Грчанац, Марија Ђаковић, Марија Антоловић. Ето то су. 
Адв. ИГОР ОЛУЈИЋ:  У сваком случају то би захтевало анализу, ако 
постоји могућност да се изјаснимо, па ћемо се писмено изјаснити 
или не знам, у петак, да, на главном претресу, бар неки кратак 
период да нам дате да можемо да се изјаснимо и за преминула лица, 
заиста зависи где су давали исказе, релевантно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Иволите господине Деветак.  
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК:   Ево, ја без посебног увида, од онога што 
знам напамет, за покојног Марка Филића, ради се о њему и о 
његовој кћерци, боље речено о целој породици која је, једноставно, 
потказивала овај којекаквим људима тамо који су били присутни у 
Ловасу о тим несретним догађајима, да би, на неки начин, овај, па и 
мени никада није било јасно због чега су тако поступали. Чини ми се 
да је комплетна породица од раније таква и веома неомиљена у 
селу, посебно тај Марко и после да би покривали ове своје, овај, 
делатности, они су управо давали исказе такве какве јесу, посебно 
ми смо овде чули од покојног Марка Филића и, колико се сећам, 
његови су искази искључиво пред полицијом. Могу исто тако да 
кажем напамет за Ковачевића Марина, дао је исказ полицијским или 
судским, овај, органима, практички у кревету, исказ који је потпуно 
накарадан, неистинит, што ће и овде сведоци овај једнога дана да 
потврде овај, тако да заиста нема смисла такве изјаве, изјаве таквих 
сведока, без обзира да ли су покојни или нису, узимати у обзир. 
Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, изволите. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Начелно, противим се, али ето сматрам, с 
обзиром када сте прочитали о којим се лицима ради. Сматрам да не 
би требало да има проблема да лица која су саслушана пред 
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Окружним раније судом у Београду, значи поводом захтева овде 
присутног тужиоца где је пружена могућност странкама да се суоче, 
односно да провере тај исказ и њихови браниоци, да те исказе, овај, 
немам примедбу да се они прочитају, али овај, ово што се ради, што 
се тиче ових исказа који су давани по захтеву других органа, за 
друго кривично дело и у другим поступцима, противим се читању 
таквих исказа. Извините, нисам хтела да Вас прекидам малочас када 
сте кренули са читањем овај, исказа. Ја то могу и у писаној форми, 
само бих морала да проверим, постоје лица која су саслушавана 
преко видеолинка где није био присутан представник овог суда, што 
представља сметњу у складу са Другим допунским протоколом и 
такође за лица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Какву сметњу, по ком члану? Није уопште 
обавезно присуство било кога тамо. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Чланом 9. да је присутно лице овај 
државе која захтева правну помоћ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не стоји то у члану 9. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Ја сам сигурна да стоји и достављала сам, 
а у односу на ове записнике које сте прочитали, почев од 
Љубодрага Јелића, закључно са Илијом Кресојевићем,  ту је одбрана 
већ истицала да није било услова уопште за држање главног 
претреса, односно није било процесних претпоставки, с обзиром да 
није био присутан бранилац тројице окривљених, те записнике из 
истраге. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, те сведоке смо позвали поново и 
присутан бранилац. 
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Само ако ми дозволите да Вам скренем 
пажњу, да у једном од тих записника се износи, рецимо, мислим да 
је конкретно Бата Михајловић у питању, где се износи одбрана 
Љубана Деветака, она допуна која касније је изузета, тако да 
сматрам да макар у неком делу где постоје услови, да ти записници 
у делу треба да буду изузети. Опет, нисам очекивала ово данас, ја 
могу у писменој форми да Вам доставим то до петка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Други неко, има ли нешто да каже? 
Изволите. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС:  Ја се исто противим томе, зато 
што су те изјаве даване овај, много раније и на основу тих изјава је 
подигнута већ оптужница, у којој, рецимо, ја  нисам. А исто та 
имена, они наводе тамо имена, ми сада не можемо овде да се 
суочимо са њима, не може он да покаже, ја бих рецимо пристао да 

ВР
З 0

38
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 22. фебруара 2010. године 

 
 

22 

га питам, да ли сам то ја, а они нас не знају, знају можда те 
мештане, али не знају нас који смо дошли и чули су имена разна, и 
онда он можда мисли на било кога када чује за то име и помиње то 
име. И исто бих рекао за ово што сте прочитали ове изјаве, за 
Славка Ступара, да овај, да он треба поново дати изјаву, јер није, он  
није испитиван на основу изјава које је давао у СУП-у. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Предлажете да га суд позове још једном да се 
изјасни на наводе из оне изјаве у полицији? 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС:  Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Неко други нешто још? 
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Само један мали додатак, Бранко Лукић, 
адвокат. Слажем се са колегама и њиховим примедбама, а шта ја 
уочавам као потенцијалну опасност, је проширење те категорије 
«тешко болесних лица». Видели смо да смо увели видеолинк као 
правило током овог поступка. Ако прихватимо да може свако ко је 
наводно тешко болестан да се његова изјава чита, могло би да нас 
доведе у ситуацију, пошто је очито да су људи невољни да сведоче, 
да не морамо више никога уопште да саслушамо, него једноставно 
да се њихове изјаве из истраге прочитају, јер су тешко болесни, 
тако да Вас молим да обратите на то пажњу и били бисмо Вам 
захвални ако бисмо могли да добијемо тај списак да би стварно 
могли да се изјаснимо детаљније и вероватно појединачно, што би 
имало неког смисла, овако групно, није баш упутно. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Ја сам тражила ово ваше изјашњење, 
мада на основу чл.337. став 1 тачка 1. ми не треба сагласност 
странака за читање оваквих исказа, тако да ће суд то сада да 
прочита, а ако буде евентуалних примедби или неких предлога у 
том правцу, веће ће да одлучује.  
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се на основу чл.337. став 1 тачка 1. ЗКП читају 
записници о саслушању сведока који су умрли и сведока 
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чији је долазак пред суд знатно отежан због старости или 
болести и то записници са исказима сведока: 

 
 

• сада покојног Марка Филића Окружног суда у 
Шибенику, Кир 47/93 од 19.02.1993. године, Хашког 
тужилаштва Међународног кривичног трибунала за бившу 
Југославију од 11.02.1996. године, Жупанијског суда у 
Вуковару, К.бр.25/00 од 23.09.2003. године са исказом 
сведока Марка Филића, истог суда записник број 25/00 од 
20.11.2003. године, 

• сада покојног Мате Краљевића, Хашког тужилаштва 
МКТЈ од 02.02.1996. године, 

• сада покојног Славка Лукетића Хашког тужилаштва  
МКТЈ од 07.02.1996. године и такође овог сведока записник 
Жупанијског суда у Вуковару, К.бр.25/00 од 18.11.2003. 
године, 

• сада покојног Ђуке Радочаја Жупанијског суда у 
Вуковару, К.бр.25/00 од 17.12.2003. године и Хашког 
тужилаштва МКТЈ од 04.02.1996. године, 

• сада покојног Јанка Божића, Окружног суда у Шибенику, 
Кир.бр.47/93 од 19.02.1993. године и Жупанијског суда у 
Вуковару, К.бр.25/00 од 23.09.2003. године,  

• сада покојног Николе Кризманића Окружног суда у 
Осијеку, Кио.бр.934/92-28 од 05.03.1993. године, 

• сада покојног  Петра Палијана Хашког тужилаштва МКТЈ 
од 09.02.1996. године, 

• сада покојног Јосипа Антоловића, Жупанијског суда у 
Вуковару, К.бр.25/00 од 05.11.2003. године, Хашког 
тужилаштва МКТЈ од 07.02.1996. године, Окружног суда у 
Београду, Већа за ратне злочине, Ки.В. 7/07 од 16.07.2007. 
године, 

• сада покојног Ђорђа Ивковића, записник Окружног суда 
у Београду, Ки.В.7/07 од 26.06.2007. године, 

• сада покојног Ивице Филића, Жупанијског суда у 
Загребу у предмету Kир.1662/94 од 16.06.1994. године и 
17.06.1994. године, Жупанијског суда у Вуковару, К.бр.25/00 
од 22.10.2003. године и Жупанијског суда у Вуковару, 
Кир.887/07 од 20.11.2007. године,  

ВР
З 0

38
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 22. фебруара 2010. године 

 
 

24 

• сада покојног Радомира Савковића, записник Окружног 
суда у Београду, Већа за ратне злочине, Ки.В. 7/07 од 
19.06.2007. године и службена белешка – обавештење 
примљеном од грађанина ВБА од 30.06.2006. године, које 
се чита на основу чл.504-ђ став 4 ЗКП-а, 

• записници о саслушању сведока Милка Кесера 
Окружног суда у Пули, Кир.319/93 од 14.04.1993. године, 
Хашког тужилаштва МКТЈ од 10.03.1996. године, 
Жупанијског суда у Вуковару, К.бр.25/00 од 17.06.2004. 
године, Окружног суда у Београду, Већа за ратне злочине, 
Ки.В.7/07 од 21.09.2007. године, 

• записници о саслушању сведока Марка Грчанца 
Окружног суда у Ријеци, Кир.204/93 од 26.03.1993. године, 
Жупанијског  суда у Вуковару, К.бр.25/00 од 15.10.2003. 
године и Жупанијског суда у Вуковару по замолници овог 
суда, Кир.867/07 од 20.11.2007. године,  

• записници о саслушању сведока Марије Ђаковић 
Окружног суда у Загребу, Кир.1304/93 од 19.05.1993. 
године, Хашког тужилаштва МКТЈ од 15.03.1996. године, 
Жупанијског суда у Вуковару, К.бр.25/00 од 25.09.2003. 
године и од 28.09.2005. године, те Окружног суда у 
Београду, Већа за ратне злочине, Ки.В.7/07 од 21.09.2007. 
године. 

 
 

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је предње прочитано. 
 
 

ЧИТАЊЕ ПИСМЕНА 
 
 
 Читају се писмени докази и то: 
 

• наредба број 27-117 начелника Персоналне управе Савезног 
секретаријата за народну одбрану од 08.08.1990. године за 
оптуженог Миодрага Димитријевића, 

• наредба команданта Војне поште 2082 Београд од 13.04.1994. 
године, 

• дописи Министарства одбране Војнобезбедносне агенције од 
27.03.2006. године, 18.05.2007. године, 22.04.2009. године. 
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Читају се: 

 
Акти Друге пролетерске гардијске моторизоване 

бригаде и то: 
 

 наредба за напад ОП број 9, строго пов.бр. 350-1 од 
09.10.1991. године, 

 наређење Оп.бр.10, стр.пов..бр.364-1 од 10.10.1991. 
године, 

 борбени извештај 372-1 од 11.10.1991. године, 
 борбени извештај бр.379-1 од 12.10.1991. године, 
 борбени извештај  2.пгмбр, стр.пов. бр.402-1 од 

14.10.1991. године, 
 борбени извештај  2.пгмбр, стр.пов. бр.416-1 од 

15.10.1991. године, 
 борбени извештај исте бригаде број 427-1 од 16.10.1991. 

године, 
 борбени извештај број 443-1 од 17.10.1991. године, 
 борбени извештај бр.461-1 од 18.10.1991. године, 
 борбени извештај бр.478-1 од 19.10.1991. године, 
 наређење команданта и допис Друге пролетерске 

гардијске механизоване бригаде упућен команди КДА 
бр.411-1 од 15.10.1991. године,  

 Оперативни дневник Друге пролетерске гардијске 
моторизоване бригаде за период од 16.09.1991. године  
до 29.10.1991. године. 

 
 

Наредбе Друге пролетерске гардијске моторизоване 
бригаде за период од 03.10.1991. године до 24.10.1991. 
године и то: 
 

• наређење за напад, бр.296-1 од 03.10.1991. године, 
• наређење за напад број 297-1 од 04.10.1991. године, 
• наређење о унапређењу и број наредбе 6-10 од 

05.10.1991. године,  
• наређење ОП број 6, број 321-1 од 06.10.1991. године, 
• наређење ОП број 7, број 324 од 06.10.1991. године, 
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• наређење ОП број 1 за инжењеријско обезбеђење, број 
325-1 од 06.10.1991. године, 

• наређење ОП број 8, број 326-1 од 07.10.1991. године, 
• наређење број 336-1 од 07.10.1991. године, 
• наређење за извиђање и план командантског извиђања 

број 346-1 од 09.10.1991. године, 
• наређење за напад број 366-1 од 10.10.1991. године, 
• наређење ОП број 11, број 368-1 од 11.10.1991. године, 
• наређење за извршење мобилизације РЈ 2028, 421-1 од 

16.10.1991. године, 
• наређење за претрес број 422-1 од 16.10.1991. године, 
• наређење за премештање број 491-1 од 21.10.1991. 

године и 
• наређење за инжињеријско обезбеђење ОБ број 10/3,  

број 503/1 од 22.10.1991. године. 
 
 

Читају се:  
 
Акти Прве пролетерске гардијске механизоване 
дивизије и то: 

 
 наређење строго пов. бр.851-25 од 09.10.1991. године, 
 редовни борбени извештај од 09.10.1991. године, 
 редовни борбени извештај строго пов. бр.3-422 од 

10.10.1991. године, 
 редовни борбени извештај строго пов. бр.3-427 од 

11.10.1991. године, 
 редовни борбени извештај строго пов. бр.3-440 од 

12.10.1991. године, 
 редовни борбени извештај исте дивизије строго пов. 

бр.3-445 од 13.10.1991. године, 
 ванредни борбени извештај строго пов. бр.3-448 од 

13.10.1991. године, 
 редовни оперативни извештај строго пов. бр.3-454 од 

14.10.1991. године, 
 наређење  строго пов. бр.851-35  од 14.10.1991. године, 
 оперативни извештај строго пов. бр.3-453 од 14.10.1991. 

године, 
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 редовни борбени извештај строго пов. бр. 3-464 од 
15.10.1991. године, 

 редовни борбени извештај строго пов. бр.3-471 од 
16.10.1991. године, 

 редовни борбени извештај строго пов. бр.3-475 од 
17.10.1991. године, 

 редовни борбени извештај строго пов. бр.3-479 од 
18.10.1991. године, 

 редовни борбени извештај строго пов. бр.3-488 од 
19.10.1991. године, 

 редовни борбени извештај строго пов. бр.3-439 од 
20.10.1991. године, 

 редовни борбени извештај строго пов. бр.3-500 од 
21.10.1991. године, 

 извештај упућен команди прве војне области под бројем 
1276-1 од 23.10.1991. године. 

 
Акти Прве војне области и то. 
 
 дневни извештај ОЦ, строго пов. бр. 60-281 од 

09.10.1991. године, 
 дневни оперативни извештај команде, строго пов. 

бр.1614-90 од 09.10.1991. године, 
 дневни оперативни извештај команде, строго пов. 

бр.1614-92 од 10.10.1991. године, 
 извештај строго пов. бр.832-85/106 од 10.10.1991. 

године, 
 редовни борбени извештај бр.11 а означен под строго 

пов.  бројем 1614-51 од 11.10.1991. године, 
 дневни извешетај ОЦ, бр.60-284 од 12.10.1991. године, 
 допуна дневног извештаја ОЦ, строго пов. бр.60-284/1 од 

12.10.1991. године, 
 дневни извешетај ОЦ, строго пов. бр.60-285 од 

13.10.1991. године, 
 дневни оперативни извештај  строго пов. бр.1614-97 од 

14.10.1991. године, 
 дневни извешетај ОЦ, строго пов. бр.60-286 од 

14.10.1991. године, 
 дневни извешетај ОЦ, строго пов. бр.60-287 од 

15.10.1991. године, 
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 дневни извешетај ОЦ, строго пов. бр.60-288 од 
16.10.1991. године, 

 дневни извешетај ОЦ, строго пов. бр.60-289 од 
17.10.1991. године, 

 борбени извештај Команде прве војне области, строго 
пов. бр.1614-60 од 18.10.1991. године, 

 информација о стању непријатеља у зони прве војне 
области под строго пов. бр.22-136 од 19.10.1991. године, 

 дневни извешетај ОЦ, строго пов. бр.60-291 од 
19.10.1991. године, 

 дневни извешетај ОЦ, строго пов. бр.60-292 од 
20.10.1991. године, 

 дневни оперативни извешетај команде Прве војне 
области, строго пов. бр.60-295 од 21.10.1991. године, 

 информација о снагама непријатеља у зони команде  
Прве војне области, строго пов. бр.33-139 од 22.10.1991. 
године. 

 Информација о малтретирању, злостављању и злочину 
над мештанима хрватске  националности из села Ловас 
под строго пов.број 540 од 25.10.1991. године Трећег 
оделења Управе безбедности ССНО, пуковника Милорада 
Бошковића. 

 
 

Врши се увид у: 
 

• фотокопију подсетника оптуженог Миодрага Димитријевића. 
 

Чита се: 
 

• записник о очевиду Жупанијског суда у Вуковару, Кир.887/07 
од 22.11.2007. године. 

 
Врши се увид у: 
 

• Фотодокументацију очевида сачињену од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Хрватске од 28.11.2007. 
године, 
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• Ситуацијски план сачињен од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Хрватске, под ознаком ОКТ -
20/07, 

• Извод из књиге «Крвава истина» од 38-105 стране на којима се 
налазе фотографије жртава из тачке I, II и III оптужнице. 

 
Чита се: 
 

• Допис Српске области Славонија, Барања и Западни Срем, 
Месна заједница Ловас, Штаб територијалне одбране од 
23.04.1992. године, 

• Документација преузета из списа овог суда, Већа за ратне 
злочине, К.В.5/05 и то: 

a. списак војника распоређених у јединицу «Бели орлови» 
од 16.06.1992. године, 

b. списак за исплату припадницима ТО Српске општине 
Зворник за месец мај 1992. године, 

c. списак за исплату припадницима ТО Српске општине 
Зворник за месец мај, потписан од стране Борислава 
Михајловића, 

• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 03.03.1992. и 
05.03.1992. године за Бранислава Балешевића, 

• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 05.12.1991. 
године за Милана Гњатовића, 

• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 16.12.1991. и 
05.01.1992. године за Миодрага Вукосављевића, 

• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 12.12.1991. 
године за Драгана Мркајића, 

• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 05.01.1992. 
године за Миодрага Балтића, 

• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 09.01.1992. 
године за Славка Ступара, 

• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 04.01.1992. 
године за Горана Косановића, 

• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 09.01.1992. 
године за Драгана Милићевића, 

• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 04.01.1992. 
године за Милорада Марјановића, 

• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 04.01.1992. 
године за Јована Димитријевића, 
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• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 04.01.1992. 
године за Горана Јеремића, 

• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 08.01.1992. 
године за Богдана Лукића, 

• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 09.01.1992. 
године за Недељка Зиндовића, 

• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 09.01.1992. 
године за Владимира Туриманџовског, 

• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 16.12.1991. 
године за Љубишу Ристића, 

• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 11.03.1992. 
године за Миломира Тодоровића, 

• Потврда штаба територијалне одбране Ловас од 10.01.1992. 
године за Николу Вуковића, 

• Допис Министарства унутрашњих послова, Управе 
криминалистичке полиције, Службе за откривање ратних 
злочина, 03/43-1 број: 230-3461/07 од 13.08.2007. године са 
копијама картона о издатим личним картама, као и скениране 
фотографије у формату А-4 за лица Љубан Деветак, Милан 
Радојчић, Жељко Крњајић, Милан Девчић, Миодраг 
Димитријевић, Дарко Перић, Радован Влајковић, Радисав 
Јосиповић, Петроније Стевановић, Александар Николајидис, 
Драган Бачић, Зоран Косијер, Љубодраг Јелић, Борислав 
Михајловић, Никола Вуковић, Јован Димитријевић, Саша 
Стојановић, Славко Ступар, Зоран Николић и Зоран Грујичић, 

• Списак погинулих мештана Ловаса 18.10.1991. године Месног 
уреда Ловас на минском пољу у близини економије 
Пољопривредне задруге «Ловас», 

• Попис рањених цивила од 19.10.1991. године доктора 
Слободана Качара, 

• Записник Жупанијског суда у Осијеку, Кио бр.934/92 од 02. до 
08. јуна 1997. године са пописом особа ексхумираних у Ловасу, 

• Повијест болести Клиничко-болничког центра «Ребро» Загреб 
за Златка Тому од 30.12.1991. године, 

• Oтпусни лист Медицинског центра Сремска  Митровица за 
Златка Тому од 01.12.1991. године, 

• Историја болести Медицинског центра Сремска Митровица за 
Тома Златка од 19.10.1991. године, 
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• Рентгенолошки налаз и мишљење Клиничке болнице «Сестре 
Милосрднице» Загреб од 23.12.1991. године за Франковић 
Станислава, 

• Отпусно писмо Клинике за ортопедију КБЦ Медицинског 
факултета Загреб, од 28.05.1992. године за Станислава 
Франковића, 

• Отпусно писмо Клинике за ортопедију КБЦ Медицинског 
факултета Загреб од 06.05.1993. године за Станислава 
Франковића, 

• Повијест болести Ратне болнице Велика Горица од 20.12.1991. 
године за Франковић Станислава, 

• Извештај Клиничко-болничког центра «Ребро» Загреб за 
Станислава Франковића од 01.12.1991. године, 

• Отпусно писмо Завода за пластичну кирургију и кирургију 
дојке, Загреб од 25.10.1993. године за Станислава Франковића, 

• Повијест болести Завода за реуматске болести од 21.06.1994. 
године за Станислава Франковића, 

• Повијест болести Клинике за физикалну медицину и 
рехабилитацију Медицинског факултета свеучилишта у Загребу 
за Франковић Станислава од 20.12.1991. године, 

• Лекарски извештај КБЦ Загреб, Медицински факултет, 
Психијатријска клиника  од 25.11.1993. године и 14.07.1994. 
године за Франковић Станислава, 

• Отпусни лист Медицинског центра Сремска Митровица  од 
16.12.1991. године за Станислава Франковића, 

• Историја болести Медицинског центра Сремска Митровица за 
Станислава Франковића од 19.10.1991. године, 

• Историја болести Медицинског центра Сремска Митровица за 
Пеулић Стјепана од 19.10.1991. године, 

• Историја болести Медицинског центра Сремска Митровица за 
Ивана Мујића од 19.10.1991. године, 

• Извештај из казнене евиденције  МУП, Дирекција полиције, 
Полицијска управа Крушевац од 29.06.2007. године и 
15.01.2008. године за опт. Миодрага Димитријевића, 

• Извештај из казнене евиденције  МУП, Дирекција полиције, 
Полицијска управа Панчево од 25.05.2007. године  и 
15.01.2008. године за опт. Александра Николајидиса, 

• Извештај из казнене евиденције  МУП, Полицијска управа Нови 
Сад од 29.01.2008. године за опт. Милана Радојчића, 
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• Извадак из казнене евиденције Министарства правосуђа 
Републике Хрватске, Одјела за казнене евиденције од 
22.01.2008. године за Милана Радојчића, 

• Извештај из казнене евиденције  МУП, Дирекција полиције, 
Полицијска управа Београд од 11.01.2008. године за опт. 
Љубана Деветака, 

• Извадак из казнене евиденције Министарства правосуђа 
Републике Хрватске, Одјела за казнене евиденције од 
22.01.2008. године за опт. Љубана Деветака, 

• Извештај из казнене евиденције  МУП, Дирекција полиције, 
Полицијска управа Београд за опт. Драгана Бачића од 
25.05.2007.  године и 11.01.2008. године,  

• Извештај из казнене евиденције  МУП, Полицијска управа 
Сремска Митровица од 16.01.2008. и 23.01.2008. године за опт. 
Жељка Крњајића, 

• Извадак из казнене евиденције Министарства правосуђа 
Републике Хрватске, Одјела за казнене евиденције од 
22.01.2008. године за опт. Жељка Крњајића, 

• Извештај из казнене евиденције  МУП, Полицијска управа 
Сомбор од 29.05.2007. године и 09.01.2008. године за опт. 
Милана Девчића, 

• Извадак из казнене евиденције Министарства правосуђа 
Републике Хрватске, Одјела за казнене евиденције од 
23.01.2008. године за Милана Девчића, 

• Извод из криминалистичке евиденције МУП Србије,  од 29. маја 
2007. године за опт. Јосиповић Радисава, 

• Извештај из казнене евиденције МУП, Полицијска управа у 
Ваљеву од 14.01.2008. године за опт. Радисава Јосиповића, 

• Извештај из казнене евиденције МУП, Полицијска управа у 
Ваљеву од 14.01.2008. године за опт. Дарка Перића, 

• Извештај из казнене евиденције МУП, Полицијска управа у 
Ваљеву од 14.01.2008. године за опт. Радована Влајковића, 

• Извештај из казнене евиденције МУП, Дирекција полиције, 
Полицијска управа за град Београд од 11.01.2008. године за 
опт. Јована Димитријевића, 

• Извештај из казнене евиденције МУП, Дирекција полиције, 
Полицијска управа за град Београд од 11.01.2008. године за 
опт. Сашу Стојановића, 
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• Извештај из казнене евиденције МУП, Дирекција полиције, 
Полицијска управа Сремска Митровица од 14.01.2008. године 
за опт. Зорана Косијера, 

• Допис МУП, Дирекција полиције, Управа криминалистичке 
полиције, Службе за откривање ратних злочина, под ознаком 
03/4-3-1 број 230-3461/07 од 06.07.2007. године, 

• Историја болести Медицинског центра Сремска Митровица за 
опт. Крњајић Жељка од 16.10.1991. године, 

• Допис Општинског суда Панчево, Ки.бр.590/07 од 06.08.2007. 
године, 

• Медицинска документација Специјалне болнице за превенцију 
и лечење цереброваскуларних обољења «Свети Сава» од 
04.09.2002. године за опт. Љубана Деветака, 

• Лекарски извештај КБЦ «Бежанијска коса» од 25.11.1996. 
године за опт. Љубана Деветака, 

• Медицинска документација – налаз лекара специјалисте ВМА 
од 18.10.2007. године за опт. Љубана Деветака, 

• Медицинска документација-отпусна листа са епикризом 
затворске болнице Београд, Интерно одељење од 30.10.2007. 
године за опт. Љубана Деветака, 

• Врши се увид у контролни картон за пацијента са уграђеним 
песмејкером ВМА од 12.09.2007. године за Миодрага 
Димитријевића, 

• Чита се извештај Окружног затвора у Београду бр.129 од 
10.09.2007. и бр. 150 од 10.10.2007. године о обављеном 
прегледу Перић Дарка, 

• Извештај Окружног затвора у Београду, бр.138 од 19.09.2007. 
године и бр.145 од 03.10.2007. године о обављеном прегледу 
опт. Александра Николајидиса, 

• Медицинска документација ВМА од 08.06.2007. године за опт. 
Петронија Стевановића, 

• Извештај Окружног затвора у Београду, бр.52/09 од 
20.02.2009. године за опт. Петронија Стевановића, 

• Записник о штети  католичке цркве у Ловасу, ЖКТ Жупног 
уреда Ловас од 30.01.2004. године, 

• Записник са састанка представника села и владе у селу Ловас 
од 30.10.1991. године, 

• Записник са састанка представника околних села у Ловасу од 
03.11.1991. године. 
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Врши увид у: 
 

• фотографије споменика са гробља у Ловасу приложене од 
стране опт. Жељка Крњајића, 

• фотографије приложене на главном претресу од 03.02.2009. 
године од стране браниоца опт. Александра Николајидиса, 

• фотографије приложене од стране опт. Александра 
Николајидиса писменим поднеском од 26.06.2009. године, 

• План узбуњивања и одбране Ловаса приложен од стране 
браниоца опт. Љубана Деветака на главном претресу, 

• Извештај о укупној ситуацији и стању у Месној заједници 
«Ловас», Месне заједнице «Ловас» од 06.12.1991. године, 

• Захвалницу Девчић Милану Републике Српска Крајина, 
општине Вуковар, месна заједница, територијална одбрана 
Ловас од 10.10.1992. године, предата од стране пуномоћника 
оштећених, 

• Службену забиљешку истражног судије Жупанијског суда у 
Вуковару, Кио 934/92 од 03. јуна 1997. године, са прилозима уз 
ову забелешку, и то: записником о извршеној сахрани у месту 
Ловас погинулих 10.10.1991. године, записником о сахрани 
погинулих мештана Ловаса нађених приликом чишћења села 
(подрум, шупе и др.) од 21. и 22.10.1991. године, записником о 
извршеној сахрани Јонак Рудолфа погинулог дана 
10.10.1991.године, записником погинулих мештана Ловаса 
18.10.1991. године на минском пољу, записник о извршеној 
сахрани Латас Милана од 12.10.1991. године, 

• Извештај Министарства одбране, Војнобезбедносне агенције. 
Стр.пов.бр.6757-4 од 05. јуна 2009. године, 

• Извештај Министарства одбране, Војнобезбедносне агенције. 
Стр.пов.бр.7240-2 од 28. маја 2009. године, 

• Лекарски извештај Окружног затвора у Београду, бр.31/09 од 
25.05.2009. године за опт. Миодрага Димитријевића, 

• Лекарски извештај Окружног затвора у Београду, бр.76/08 од 
26.09.2008. године за опт. Миодрага Димитријевића, 

• Лекарски извештај Окружног затвора у Београду, бр.21/08 од 
24.07.2008. године за опт. Миодрага Димитријевића, 

• Извештај Дома здравља Шид, бр.05-606/2 од 25. маја 2009. 
године, 
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• Лекарски извештај Окружног затвора у Београду, бр.713-1-
1395/08-04 од 09.05.2008. године за опт. Љубана Деветака, 

• Допис Дома здравља «Винковци» бр.01-1081/08 од 13. 
новембра 2008. године, 

• Извештај Дома здравља «Шид» бр.05-1190/1 од 08.10.2008. 
године са деловима књиге протокола, 

• Извештај Дома здравља «Шид» бр.05-1212/2 од 20.10.2008. 
године са деловима књиге протокола, 

• Извештај ВМА број 3-1137 од 20.10.2008. године са прилогом - 
историјом болести за опт. Јована Димитријевића од 
29.10.1991. године, 

• Пропусницу бр.62 команде града Илок од 24.12.1991. године, 
• Извештај Општине Ловас од 18.09.2009. године,  
• Извештај Општине Ловас од 23.09.2009. године, 
• Извештај Министарства правде Републике Хрватске - Одјела за 

подршку жртвама и сведоцима од 09.07.2009. године,  
• Извадак из матице умрлих за Јосипа Антоловића Матичног 

уреда Винковци од 09.07.2009. године, 
• Допис Министарства правде  Републике Хрватске од 26. јуна 

2009. године са прилозима и то: извештајем Жупанијског суда 
у Ријеци, Кир 311/09 од 15. маја 2009. године и медицинском 
документацијом за сведока Милка Кесера, те мишљењем 
лекара др Ренате Добибабић, 

• Обавештење Жупанијског суда у Вуковару,  Кир. 300/09 од 
14.09.2009. године са медицинском документацијом за сведока 
Марка Грчанца,  

• Лечничку потврду др Ранчић Мештро Весне од 26.03.2009. 
године за сведока Марију Ђаковић, 

• Извештај Полицијске управе Ваљево од 27.02.2009. године за 
сведока Радомира Савковића. 

 
Читају се: 

 
• Извештаји о дневним активностима 46. партизанске дивизије 

за период од 19.10.1991.-04.11.1991. године, 
• Допис ВБА од 16.12.2009. године, са прилозима уз исти и то: 

• Записницима израђених минско-експлозивних 
препрека у селу Ловас за дане 06., 07. и 13.10.1991. године, 

ВР
З 0

38
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 22. фебруара 2010. године 

 
 

36 

• Наређење команде  1.мК број: 170/2-9 од 
27.01.1992. године о разминирању терена у зони одговорности 
јединица 1.мК, 

• Реферат команде 1.мК број: 170/2-35 од 16.10.1992. 
године. 

 
 

Врши се увид у: 
 

• Карту премера 1:50000 – евиденције минскоексплозивних 
препрека у зони дејстава Прве пролетерске гардијске 
механизоване дивизије и 1. механизованог корпуса  

• Карту премера 1:50000 – зона ангажовања јединица 1.мК на 
разминирању. 

 
Чита се: 
 

• Обавест о упису чињенице смрти сведока Ивице Филића 
Матичног уреда града Загреба од 21.07.2009. године,  

• Уверење о околностима рањавања Жељка Крњајића -- 
Министарства одбране Републике Српске Крајине, Одељење 
Вуковар од 05.08.1993. године, 

• Отпустна листа Клинике за трауматологију и ортопедију 
ВМА за опт. Крњајић Жељка од 01.11.1991. године,  

• Отпусна листа са епикризом Завода за неуролошка 
обољења и посттрауматска стања др Боривоје Гњатић, 
«Стари Сланкамен» од 07.02.1992. године за опт. Жељка 
Крњајића, 

• Потврда Штаба територијалне одбране Борово Село  од 
18.01.1992. године, 

• Извештај Дома здравља «Шид» за опт. Жељка Крњајића од 
25.06.2009. године. 

• Стална пропусница Месне заједнице Ловас за Антоловић 
Јосипа од 18.10.1991. године, 

• Пропусница бр.10/91 за Антоловић Јосипа Команде града 
Илок од 24.12.1991. године, 

• Бон за снабдевање Српске области Славоније, Барање и 
Западног Срема ЗЗ «Ловас», 

• Стална дозвола за Витомира Деветака Команде славонско-
баранског корпуса, 
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• Потврда Војне поште број 4478 Крагујевац, 
• Потврда Месног уреда Ловас, општине Вуковар од 

21.10.1991. године за опт. Сашу Стојановића, 
• Извештај Полицијске управе Вуковар, МУП Републике 

Хрватске са пописом рањених и физички злостављаних 
особа од 25.02.1993. године, 

• Извештај Станице милиције Ловас о привођењу Славка 
Лукића од 01.11.1991. године, потврда војне поште број 
2082 Београд од 23.11.1991. године,  

• Стална дозвола за боравак у зони борбених дејстава Војне 
поште број 2082 Београд од 29.01.1992. године за опт. 
Милана Девчића, 

• Извештај о привођењу Грчанац Марка Станице милиције 
Ловас Српске области Славоније, Барање и Западни Срем 
општине Вуковар од 09.11.1991 године, 

• Извештај Дома здравља «Шид» од 20.02.2009. године са 
увидом у књигу Протокола за дане 18.10. и 19.10.1991. 
године, 

• Отпусна листа са епикризом Специјалне затворске болнице 
Београд за опт. Љубана Деветака од 30.10.2007. године, за 
опт. Зорана Косијера од 24.09.2007. године, за опт. 
Миодрага Димитријевића од 14.09.2007. године,  

• Отпусна листа Клинике за кардиологију ВМА за опт. 
Миодрага Димитријевића од 10.12.2004. године и 
17.07.2006. године,  

• Извештај Специјалине болнице «Свети Сава» Београд за 
Драгана Бачића од 17.11.2004. године и 03.12.2009. године,  

• Извештај Завода за радиолошку и ултразвучну дијагностику 
«Чукаричка падина» за опт. Драгана Бачића од 19.11.2004. 
године, 

• Извештај Института за медицинску биохемију ВМА од 
27.10.2009. године за опт. Драгана Бачића, 

• Изводи из Матичне књиге југословенских држављана МУП 
Републике Србије, ПУ Београд,  од 30.10.2009. године за 
опт. Љубана Деветака, Милана Девчића и Милана 
Радојчића, 

• Извадак из Матице умрлих Матичног уреда Пула РХ бр.308 
од 19.10.2009. године за  сведока Ђорђа Ивковића, 

• Извадак из Матице умрлих  Матичног уреда Пула РХ бр.486 
од 31.05.2001. године  за сведока Мату Краљевића, 
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• Извадак из Матице умрлих Матичног уреда Товарник РХ 
бр.82  од 26.10.1991. године  за Милорада Воркапића,  

• Повијест болести за сведока Марију Антоловић Опће 
болнице Вуковар од 19.01.2009. године и 10.09.2009. 
године,  

• Лечничка потврда за Љубицу Адамовић Дома здравља 
Вуковар од 24.06.2009. године. 

 
 
 
 

ПРЕГЛЕДА СЕ ДВД снимак Криминалистичке технике 
МУП Републике Хрватске достављен уз Записник о 
очевиду Жупанијског суда у Вуковару, Кир.887/07 од 
22.11.2007. године. 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Замолите режију да пусти овај филм.  
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Главни претрес СЕ ПРЕКИДА у 11 часова и 45 минута и биће 
настављен у 12 часова и 15 минута. 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Главни претрес СЕ НАСТАВЉА у 12 часова и 35 минута. 
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
 НАСТАВЉА СЕ  прегледање ДВД снимка Криминалистичке 
технике МУП-а Републике Хрватске од 22.11.2007. године. 
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 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је завршено прегледање ДВД снимка и да 
су прочитани писмени докази.  
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Главни претрес СЕ ПРЕКИДА у 12 часова и 46 минута и 
биће настављен дана: 
 
 

23. фебруара 2010. године, 
са почетком у 9 часова и 30 минута. 

 
 
 

 Довршено. 
 
 
ЗАПИСНИЧАР       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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