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  КОНСТАТУЈЕ СЕ да су приступили: 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине Небојша Марковић. 
 
 Оптужени Лазић Милорад, Ђаковић Перица, Вујновић Никола, 
Марунић Мирко, Коњевић Никола. 
 
 Браниоци оптужених адв. Ђорђе Дозет за оптужене Коњевић 
Николу и Лазић Милорада. 
 
  А нису приступили Калањ Ђорђе и Рајко Јелушић, а позив су 
уредно примили. 
 
  КОНСТАТУЈЕ СЕ да адвокат Ђорђе Дозет прилаже 
заменичко пуномоћје за адвоката Јелушић Рајка, кога ће мењати 
на данашњем главном  претресу. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Марунић Мирко, да ли сте сагласни 
с овим? Сагласни сте. 
 
  Оптужени Марунић Мирко сагласан је да га данас на главном 
претресу брани адвокат Ђорђе Дозет. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Калањ Ђорђе, шта ћемо са Калањем? 
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Јавио ми је да ће доћи сваки час, да касни да ли 
због превоза, у сваком случају да ће закаснити.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам да ли ће бити сукоба неког.  
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Не постоји ни могућност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ли да преузмете уместо Ђорђа Калања?  
Вујновић Никола, јесте ли сагласни,  и Ђаковић да вас брани данас 
Ђорђе Дозет адвокат? 
 
  Оптужени Вујновић Никола и Ђаковић Перица сагласни су да 
их на данашњем главном претресу брани адв.Ђорђе Дозет, а до 
доласка њиховог браниоца адв. Ђорђа Калања. 
 
  КОНСТАТУЈЕ СЕ да је дошло до промене у саставу већа 
уместо члана већа судије Веска Крстајића члан већа је судија 
Растко Поповић. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има примедбе на састав већа?  
 
  Пардон, није био Веско Крстајић,  уместо Милана Дилпарића. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има примедби на састав већа? 
 
  Нема примедби на састав већа. 
 
  Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  Да се главни претрес одржи. 
 
  Због промене у саставу већа главни претрес почиње изнова и 
главни претрес је јаван. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих вас само обавестила да за данас су 
позвани били сведоци Купрешанин Сава, Душанка Качар и требало је 
да се успостави видеоконференцијска веза са Жупанијским судом у 
Ријеци и саслуша сведок оштећени Медунић Мирко. Међутим, ја сам 
добила обавештење од стране истражног судије Жупанијског суда у 
Ријеци, судија Ксенија Зорц ме је известила да оштећени Медунић не 
може никако да стигне због лоших временских прилика, до суда у 
Ријеци. Тако да данас нећемо бити у могућности да саслушамо 
оштећеног.  
Што се тиче Купрешанин Саве враћено је, имамо извештај да је 
отпутовао и поново смо покушали доставу позива преко Полицијске 
станице Раковица. Међутим, нема извештаја никаквог о поступању, 
нема значи доказа да је примио позив.  
Што се тиче сведока Душанке Качар она је примила позив, међутим, не 
жели да дође јер има, приложила је лекарску документацију и 
ангажовала је пуномоћника адв. Милицу Моравчевић тако да ни она 
неће доћи, па ћемо накнадно одлучити, видећемо шта ћемо са тим 
сведоцима. Изволите. 
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Колико год сам се трудио да у спису пронађем 
податке ко је Душанка Качар, нисмо то успели. Да ли можете да нам 
кажете ко је то лице уопште? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Душанка Качар се спомиње као лице које је 
дошло и збринуло повреде оно у оном првом моменту, повреде 
оштећеном Медунићу. Мислим ја сада вама да објашњавам. 
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Не,докторка Јованка Врачар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, то је Клеут. Имате колега у списима.  
 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ОПТУЖЕНИХ 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има неких измена у личним подацима? 
Нема. Ако има код неког од оптужених молим вас нека приђе за овај 
пулт. Нема.  
 
  Оптужени Лазић Милорад, Ђаковић Перица, Вујновић 
Никола, Марунић Мирко и Коњевић Никола, са личним подацима 
као у списима.  
 
  Главни претрес почиње читањем оптужнице Тужиоца за ратне 
злочине КТРЗ бр. 10/07 од 06.10.2009. године. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ћемо констатовати да је прочитана 
оптужница или да читамо поново? 
 
  КОНСТАТУЈЕ СЕ да је прочитана оптужница. 

 
САСЛУШАЊЕ ОПТУЖЕНИХ 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја молим да остане само у судници оптужени 
Лазић Милорад. Хоћете ли остали оптужени да изађу молим вас? 
 

Опт. МИЛОРАД ЛАЗИЋ 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Лазићу, вама је јасно, је ли тако због 
чега ћемо поново да вас саслушамо, ви сте већ дали вашу одбрану, али 
зато што је дошло до промене у саставу већа морамо да кренемо 
поступак изнова. У том смислу ја вас поново опомињем и даље важе 
она упозорења. 
ОПТ. МИЛОРАД ЛАЗИЋ: Мислим ја остајем што се тиче тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви нисте дужни да износите вашу одбрану, 
значи можете се бранити на начин како ви сматрате да је то најбоље за 
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вас, значи не морате одговарати ни на постављена питања. Да ли ви 
желите да изнесете одбрану? 
ОПТ. МИЛОРАД ЛАЗИЋ: Ја остајем код оне одбране коју сам дао и до 
сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До сада коју сте дали, је ли тако? 
ОПТ. МИЛОРАД ЛАЗИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
  Опт. Лазић Милорад, након што је упозорен и опоменут изјави 
да остаје код одбране коју је дао у досадашњем току поступка, нема 
ништа ново да дода. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, да ли има питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само бих вас ја нешто питала. Ви сте у истрази, 
конкртно за овај догађај изјавили да сте касније чули из новина и шта 
је све писало о том догађају, да бисте на главном претресу рекли да сте 
чули од лица које је било том приликом у тој кафани, Јована 
Потребића,  и то касније. Шта је тачно, да сте читали у новинама или 
да сте чули од Јована Потребића? 
ОПТ. МИЛОРАД ЛАЗИЋ: Тачно је ово када сам ушао у кафану онда 
сам видео Јована Потребића који се налазио унутра. Њега сам видео и 
он се једноставно згражава, како се згрозио онако шта се дешава, ја сам 
напустио  кафану и изашао напоље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, од њега сте чули када би то било? 
ОПТ. МИЛОРАД ЛАЗИЋ: Не, нисам чуо од њега само сам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само сте га видели? 
ОПТ. МИЛОРАД ЛАЗИЋ: Само сам га видео. И овако је направио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што сте тако изјавили. А где сте онда чули 
први пут о ком лицу се ради, ко је то пошто сте рекли да нисте могли 
ни да га видите? 
ОПТ. МИЛОРАД ЛАЗИЋ: То сам чуо један пут кад сам се вратио с 
положаја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИЛОРАД ЛАЗИЋ: Јер на положаје се ишло по 5-6 дана, па се 
било слободно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ми рећи молим вас ваш брат је овде био 
саслушан Душко Лазић. Ви имате још једног брата? 
ОПТ. МИЛОРАД ЛАЗИЋ:Имам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се он зове? 
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ОПТ. МИЛОРАД ЛАЗИЋ: Јовица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јовица? 
ОПТ. МИЛОРАД ЛАЗИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Можете сести. 
  Позовите оптуженог Ђаковић Перицу. 
 

Опт.  ПЕРИЦА ЂАКОВИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви нисте дужни да износите одбрану, то је ваше 
законско право. Можете се бранити и ћутањем. Да ли ћете изнети 
одбрану? 
ОПТ. ПЕРИЦА ЂАКОВИЋ: Ја остајем при свему што сам изнео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте негирали да сте извршили кривично 
дело, је ли тако? Остајете у свему при исказу који сте дали у 
досадашњем току поступка?  
ОПТ.ПЕРИЦА ЂАКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате још нешто евентуално да додате? 
ОПТ. ПЕРИЦА ЂАКОВИЋ: Немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има питања? Питања нема. Добро, хвала 
вам, можете сести. 
 

Опт.  НИКОЛА ВУЈНОВИЋ, упозорен, опоменут. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте дужни да износите одбрану, то је ваше 
законско право. Можете се бранити на начин на који ви сматрате да је 
то за вас најповољније. Да ли ћете изнети одбрану? 
ОПТ.НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Па остајем код исказа који сам изнео 
прошли пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли признајете вашу кривичну одговорност? 
ОПТ.НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? Остајете у свему значи код исказа који сте 
дали у досадашњем току поступка? 
ОПТ.НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате евентуално још нешто да додате у 
вашу одбрану? 
ОПТ.НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Па за сад немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
ОПТ.НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате ништа? Добро. Седите. 
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Опт.  МИРКО МАРУНИЋ, упозорен, опоменут.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Марунићу, нисте дужни да износите 
одбрану, то је ваше законско право, можете се бранити на начин на 
који ви сматрате да је то најповољније за вас, дакле, можете се бранити 
и ћутањем. Да ли ћете изнети одбрану?  
ОПТ. МИРКО МАРУНИЋ: Па изнећу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли признајете вашу кривичну одговорност? 
ОПТ. МИРКО МАРУНИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? Да ли остајете у свему код исказа који сте 
дали у досадашњем току поступка? 
ОПТ. МИРКО МАРУНИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате још нешто да додате? 
ОПТ. МИРКО МАРУНИЋ: Немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате? Ја бих вам само поставила једно 
питање. Ви сте у истрази навели да сте у то време ишли на положаје и 
да са тих положаја познајете Лазића, Ђаковић Перицу и Николу 
Вујновића, је ли тако? 
ОПТ. МИРКО МАРУНИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је ли Никола Вујновић био на положајима? 
ОПТ. МИРКО МАРУНИЋ: Сад да ли је био на положајима или сам га 
видео у Медку или тако нешто, значи познајем га из виђења.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите ли да је разлика? Дакле, на главном 
претресу ви кажете да га нисте виђали? 
ОПТ. МИРКО МАРУНИЋ: Па нисам га виђао на положајима, него 
значи кад с положаја дође. Сад да ли сам га видео у Медку или ме 
сећање вуче из Госпића, право да вам кажем давно је било. 
Површински га познајем значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не разумем, јер кажете да сте баш одатле са 
положаја знали Николу Вујновића? Значи, да ли сте га са положаја 
знали, да ли сте га тад виђали или нисте, само ми то одговорите? 
ОПТ. МИРКО МАРУНИЋ: Не сећам се да сам га виђао на положају, 
углавном знам га овако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је ли ово није тачно што сте изјавили? Јер 
чули сте одбрана Николе Вујновића је у том смислу што он није био 
уопште у то време тамо, да није припадао ни полицији, ни војсци. 
Дакле, он нема никакве везе ни са униформом, ни са положајима. Зато 
вас питам шта је тачно? 
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ОПТ. МИРКО МАРУНИЋ: Па можда сам га видео у Медку или нешто, 
ја кажем нисам обадирао  да ли је можда био на другој линији или је 
био ту или није, сад не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, ово није тачно код истражног судије? 
ОПТ.МИРКО МАРУНИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ОПТ.МИРКО МАРУНИЋ: Јер не могу, мењало се то, да запамтим с 
ким сам све био, с ким нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли још нешто имате да додате? 
ОПТ.МИРКО МАРУНИЋ: Немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема ништа? 
ОПТ.МИРКО МАРУНИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има питања? Хвала вам, можете сести. 
 

Опт.  НИКОЛА КОЊЕВИЋ, упозорен, опоменут, па изјави: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Коњевићу, да ли ћете изнети вашу 
одбрану? Нисте у обавези да је износите, можете се бранити како ви 
сматрате да је за вас најповољније, дакле можете се бранити ћутањем. 
Да ли ћете изнети одбрану данас? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли остајете? Прво да ли признајете вашу 
кривичну одговорност?  
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли остајете код исказа који сте дали у 
досадашњем току поступка? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Да, у целости. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате нешто ново да додате? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате ништа? Тужиоче питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих вам поставила исто питање. Ви сте рекли 
да је ваш једини надимак «Никица»? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде нам је оптужени Вујновић рекао да је ваш 
надимак «Шишак»? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да вас једино тако и зна. 
ОПТ.НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Можда он то зна, ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли вас нико није звао тако? 
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ОПТ.НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Вујновић, хоћете устати молим вас? 
ОПТ.НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Хоћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коњевић Никола је бивши полицајац из 
Госпића и зна га по надимку «Шишак», он је старији, са њим се никада 
није ни дружио. Немојте молим вас. Немојте колега. Изволите? 
ОПТ.НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Ја могу да кажем да смо ми живели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приђите ближе микрофону.  
ОПТ.НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Ја могу да кажем да сам га само знао из 
виђења и да је живео, колико ја знам или правио кућу, у једном кварту 
где је био и Шишко, неки Шишак, ја сад не могу тачно да кажем ко је 
ко јер нисам уопште знао нити имао икаквог контакта ни пре рата ни у 
току рата.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, али ви сте дали баш, тачно сте рекли да 
знате Коњевића, да је то бивши полицајац, дали сте ближе податке о 
њему и да га знате једино по надимку «Шишак»? 
ОПТ. НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Ја сам мислио да је тако.Ја сам мислио да 
је тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је ли то тако, да ли остајете при томе? 
ОПТ. НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Али ја мислим да је тако, не могу сад да 
тврдим за неким кога нисам знао из никаквих ни из спорта, ни с посла, 
нити из комшијских односа да је то то. Ја сам људе овде упознао ову 
тројицу, нисам их знао из никаквог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Могу ли рећи нешто? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? Седите. 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Мој комшија у Госпићу се зове Драгаш 
Мићо, звани «Шишко», први комшија мој поред моје куће где сам био, 
можда нешто ту који и сада живи тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите. Да ли има нешто још да 
изјавите? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате ништа?  
 

ДОКАЗНИ ПОСТУПАК 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте сагласни да прочитамо ове исказе 
сведока који су саслушани били до сада? 
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  Веће доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  На сагласан предлог странака у смислу члана 309 став 1 ЗКП-
а, ЧИТАЈУ СЕ записници о саслушању сведока. 
 
  ЧИТАЈУ СЕ транскрипти аудио записа исказа сведока 
Иванчевић Јовице, судског вештака др Зорана Станковића, 
сведока Бараћ Душана и сведока Јерковић Мирка. 
 
  КОНСТАТУЈЕ СЕ да су прочитани транскрипти аудио записа 
сведока. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Коњевићу, хоћете ли молим вас 
прићи за овај пулт? Ја бих вам само предочила, ви сте чули исказ 
сведока Иванчевић Јовице. Пошто сте се везали за датуме, ви кажете да 
сте од 24. августа до 08. септембра били ван Медака, дакле нисте били 
у Медаку него сте били у Новом Саду и да сте 08. ујутру кренули, је ли 
тако, за Медак? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Не, 07. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 07. сте кренули из Новог Сада аутобусом, је ли 
тако али 08.  сте дошли? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: У Книн сам дошао у вечерњим сатима 07. 
и 08. сам преноћио тамо у томе дому и 08. у јутарњим сатима ме 
одвезао тај човек који је био сведок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте пратили, Иванчевић Јовица је рекао 
да је он кренуо 02.  да обиђе своје родитеље, дакле, све он везује за 
датум 02. а не 08. тада када вас је видео и када вас је повезао? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Не, како ме је могао видети кад сам ја 07. 
кренуо из Новог Сада и дошао у Книн навече. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вам предочавам тај исказ. Дакле, сведок 
Иванчевић Јовица на главном претресу 15.12.2009. године је рекао  01. 
септембра да је радио трећу смену, 02. је кренуо да обиђе своје 
родитеље који су се налазили у селу Читлук и на путу за Удбину од 
Читлука морао је да прође кроз Медак и на путу према Медку видео је 
Коњевић Николу и замолио га да пође са њим. Дакле, он тачно одређује 
када вас је видео 02.? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Не, не. Не знам шта је он рекао, нисам 
пратио. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али остајете при томе како сте ви изјавили, је 
ли тако? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Да, да, мислим не знам кад је тај човек 
ишао, да ли је то био 02., 05. јер ја сам био 08. у Медку, а 
највероватније је и он 08. јер то је тај последњи дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још бих вас питала, остало ми је нејасно, не 
могу да видим из оног истражног списа. Ви сте, када сте дали исказ и 
говорили сте о томе да сте у Медак некако дошли, то сте у истрази 
изјавили. Ниједног тренутка нисте споменули Јерковића, па вас питам 
како је то дошло до тога да ви након годину дана кажете да вас је 
Јерковић довезао до Медка, само ми то објасните? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Ја сам истражном судији рекао да ме је 
довезао из Книна један човек из кафане од Четника Милана, мислим по 
презимену Четник да, и да ћу се трудити да нађем његове податке како 
се он зове.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нисте тако рекли.  
ОПТ.НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Мислим, можете ви да прочитате како сам 
рекао, али сматрам да сам тако рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, значи у истрази, само да пронађем, сад 
ћу вам рећи. 
ОПТ.НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Мислим да сам рекао да је Јерковић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ћу вам рећи јер то сам запазила. Да, ево 
овако: «Негде крајем августа ја сам са децом и женом дошао у Нови 
Сад па смо каснили са уписом деце. Моја мајка је остала у Медку па 
сам онда договорио са братом да оде по мајку и некако се докопао 
Медка». Нигде нисте споменули Јерковића. 
ОПТ.НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Ја сам то споменуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате ја сам у дилеми,  не знам како је дошло до 
тога а Јерковић је саслушан али ја нисам видела на који начин, нема 
позива, није истражни судија послао позив Јерковићу, никакав немам 
доказ. 
ОПТ.НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Како није судинице послао позив? Ја 
истражном судији кажем како сам дошао у Книн, у којим вечерњим 
сатима, како су биле барикаде, како ме нико није хтео одвести, како 
сам дошао код Четник Милана у кафану, како сам нашао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте рекли на главном претресу. 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Не, код истражног судије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На главном претресу сте споменули Јерковића? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Не, нисам. Истражном судији сам то 
споменуо, чак његово име. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Коњевићу, хоћете ли да вам читам 
исказ? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Можете прочитати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вам говорим како сте изјавили. Јерковић се 
не спомиње у истрази и зато вас ја питам како је дошло до Јерковића 
након годину дана, разумете? Ви сте дали исказ, да не тражим сад овде 
који је датум је то био у истрази и тако сте рекли. Каже: «Разговарао 
сам, па сам се договорио са братом да одем по мајку и некако се 
докопао Медака», дакле уопште нисте објаснили како сте дошли до 
Медака? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Ја сам то изјавио, ја не знам како то није 
ушло у томе и једва ме тај човек одвезао, нико није хтео. Мислим то 
знам да сам то истражном судији рекао и истражни судија је Јерковића 
саслушао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваш исказ се снимао. Није се снимао? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Не знам како је то дошло, не знам како је 
до тога дошло, али мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, значи ви исправљате у том смислу што 
кажете да сте то навели и код истражног. 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Па навео ја и врсту возила и све сам рекао 
истражном судији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа то није ушло у записник и зато вас 
питам. 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: То не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то је ваше објашњење? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Па моје је то, то сам ја изјавио истражном 
судији, зашто то није ушло ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваљда сте прочитали записник, је ли тако? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Нисам га читао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га читали? Јесте ли слушали кад је 
диктирао истражни судија? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како нисте реаговали онда? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Реаговао јер и тај човек је био код 
истражног судије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Да ли се ми разумемо уопште? Тај човек 
јесте био, после годину дана је дошао од давања вашег исказа у 
истрази. Али ја вас питам, значи ви  ми дајете сад то објашњење да ту 
није уопште ушло на који начин и како сте ви дошли до Медка нити ко 
вас је довезао, него сте само рекли «некако сам се докопао»? 
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ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Не, не. Не, тачно сам рекао како сам 
дошао, где сам спавао, био сам дошао у коју кафану и ко ме је довезао 
име и презиме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико схватам то је значи пропуст истражног 
судије што није уписао? 
ОПТ. НИКОЛА КОЊЕВИЋ: Највероватније, али ја се то добро сећам 
како сам то, то се не бих сетио да сам у Дому за старце онда преноћио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала вам, можете сести.  
  То би било онда за данас све. Ја бих још само вам питала вас да ли 
имате неке предлоге? Да ли ћете предложити још неке сведоке јер ми 
ћемо ове сведоке који нису данас дошли поново позвати. Значи, 
поновићемо  позиве. За вас господине Вујновићу, ви би требало да нам 
доставите ближе податке о сведоцима који су потврдили да ви у том 
спорном периоду нисте били присутни, да нисте били уопште у земљи 
него да сте били у Немачкој. Дакле, ближе неке податке.  
  Друго, ово видим да је копија. Да ли имате оригинал на увид да 
дате пошто имате читав онај спис из екстрадиционог притвора и сви 
сведоци који су били саслушани? Ово је копија, да ли имате оригинал 
на увид?  
ОПТ.НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Мислим да имам кући оригинал превода.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћете нам само доставити на увид и 
евентуално да предложимо ове сведоке. Имате ли ви нешто још? 
ОПТ. НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Ја бих хтео само да питам да ли могу да 
контактирам са. 
 
  КОНСТАТУЈЕ СЕ да је приступио адвокат Ђорђе Калањ. 
 
ОПТ. НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Да ли могу да вас питам, да вас замолим 
да ли могу ја контактирати с њима, да ли има некакве шансе да се 
некако ускладе датуми уколико они буду вољни да дођу и ко буде 
могао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да вам кажем, ви нама дајте неке адресе, да 
имамо ми адресу. Наравно да ћете ви њих контактирати и питати, 
мислим то је већ ваше, али суд би у сваком случају и да није то ваш 
предлог, у сваком случају би били позвани службеним путем, тако да је 
то, ја бих вас молила да нам то у неком краћем року доставите и да нас 
известите о евентуалној могућности да они дођу овде у Србију и да 
дају исказ уколико не постоји на тај начин могућност да они сведоче 
онда ћемо видети преко видео-конференцијске везе некако да 
организујем. Али не би било лоше да они дођу овде. 
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ОПТ. НИКОЛА ВУЈНОВИЋ: Да. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ми имамо термин 02. март. 
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Ако дозволите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Прошли пут сте нам саопштили да нисте могли 
пронаћи, односно да ни полиција није могла пронаћи у регистру 
становништва Богдана Матића. Богдан Матић живи у Земуну, Кеј 
ослобођења 13-Ц.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кеј ослобођења 13-Ц. Хвала. 
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли је у питању код позивања грешка Београд, 
Земун? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, ја сам чак звала и обавештења и рекли су 
ми, ја мислим да је Отона Жупанчића била, Луја Адамића. 
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Луја Адамића знам да је било и у истрази 
проблем јер му је та адреса у личној карти Луја Адамића и човек је тад 
рекао да он не живи у Луја Адамића него већ 15 година у Кеј 
ослобођења 13-Ц. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, евидентирано је Луја Адамића и он је дао 
своје податке. 
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: То му је у личној карти адреса,  али у сваком 
случају адреса је ова. С друге стране, дакле, сад смо коначно утврдили 
ко је та Душанка Качар. Није Душанка Качар него Јованка Врачар. Ја 
ћу вам доставити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Дозет, пише Качар. 
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Ја не могу да сад да идем да контролишем видео 
запис, односно аудио запис да ли је рекао Душанка или Јованка, ја сад 
кажем да се ради о лицу Јованка Врачар, односно сад удато Вишњић и 
ја ћу вам доствити њену адресу и тражити, наравно предложити 
писмено њено саслушање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. То је све евидентирано. Следећи 
термин који је био слободан то је 02. март 2010. године. Међутим, ја 
вам не бих тачно одредила да ли ће бити то 02. март да видим да ли и 
када могу да успоставим, пошто је то јако брзо, када ћу моћи 
успоставити видео-конференцијску везу са Жупанијским судом у 
Ријеци. Дакле, ви можете да резервишете тај термин. Ако буде било 
неких измена ја ћу вас писмено обавестити. Реците? 
Адв. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: И за други термин ако имате судија резервни и 
ви и ми да нађемо за сваки случај ако имате сад могућност да нам 
кажете да би могли да планирамо. 
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Tранскрипт аудио записа 
са главног претреса од 11.02.2010.год                                                     Страна 15/15 
 
 

 
 

К.В.5/2009 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не могу вам рећи за други термин јер имамо 
више, знате.  
Адв. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Ако можете, ја питам ако можете? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не могу сад, у овом моменту не могу, али 
накнадно могу да вас обавестим. Значи, резервишите 02. март 2010. 
године са почетком у 09,30 часова, судница број 4.  
 
  Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  Главни претрес СЕ ОДЛАЖЕ, а следећи заказује за 02.03.2010. 
године, са почетком у 09,30 часова,  судница број 4. 
 
  Позвати сведока оштећеног МЕДУНИЋ МИРКА, 
КУПРЕШАНИН САВУ и ДУШАНКУ КАЧАР. 
 
  Довршено. 
 
ЗАПИСНИЧАР                                    ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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