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 УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 
 

• заменик тужиоца за ратне злочине Веселин Мрдак, 
• оптужени Пане Булат са браниоцем, адвокатом 

Предрагом Марићем, 
• оптужени Раде Вранешевић са браниоцем, адвокатом 

Звонком Радовановићем. 
 

Констатује се да ће данас одређено саслушање сведока Петра 
Шкаљца бити обављено путем видеоконференцијске везе 
успостављене са Жупанијским судом у Ријеци у присуству судије 
Ксеније Зорт. 

 
 
Суд доноси 

 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 
 Претрес је јаван. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ће оптужени да седну овде где су 
слушалице, да би могли да слушају претрес. Значи, један овде, а овај 
други ту. 
Судија Жупанијског суда Ријека КСЕНИЈА ЗОРТ:  Приступио је сведок 
Милан Џакула. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Милан Џакула сведок приступио? 
Судија Жупанијског суда Ријека КСЕНИЈА ЗОРТ:  Милан Џакула је 
приступио, а Шкаљац није дошао. 
 
 
 Констатује се да Жупанијски суд у Ријеци обавештава суд да је 
на главни претрес приступио сведок Милан Џакула, а не сведок 
Петар Шкаљац. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Ми смо сведока Милана Џакулу планирали за 
сутра, али добро, пошто је он приступио данас, ништа, данас ћемо 
обавити саслушање тог сведока. 
Судија Жупанијског суда Ријека КСЕНИЈА ЗОРТ:   Добро. 
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 

САСЛУШАЊЕ СВЕДОКА 
 

СВЕДОК МИЛАН ЏАКУЛА 
 
 

Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Добар дан. 
 
 
 Констатује се да је у судницу приступио и бранилац 
оптуженог Панета Булата, адвокат Ђорђе Калањ. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сведок Милан Џакула, име оца? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Бранко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Од оца  Бранка, по занимању сте радник, адреса 
Загреб. Бановићка 12, да ли је тако? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Била, некадашња адреса становања, сада? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Славско Поље 21, Гвозд. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Славско Поље бр.21, Гвозд. Рођени сте које 
године? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  20.04.1954. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У Славском Пољу? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте у неком сродству са оптуженим 
Панетом Булатом и са оптуженим Радетом Вранешевићем или у завади? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Не. 
 
 
 Сведок Милан Џакула, од оца Бранка, рођен 20.04.1954. године, 
по занимању радник, са пребивалиштем у Славском Пољу бр.21, 
Гвозд, са оптуженима несродан, није у завади. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Џакула, 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 бисте себе или неког свог блиског сродника изложили тешкој 
срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу, а пре него 
што кренете да дајете исказ, положићете заклетву тако што ћете 
понављати ове речи које чујете од мене. Заклињем се да ћу о свему што 
пред судом будем питан. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Заклињем се да ћу о свему што пред судом 
будем питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Говорити само истину. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Говорити само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И да ништа од онога што ми је познато, нећу 
прећутати. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: И да ништа од онога што ми је познато, нећу 
прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Пред овим судом по оптужници 
Тужилаштва за ратне злочине у Београду води се поступак против 
Панета Булата и Радета Вранешевића због кривичног дела ратни злочин 
против цивилног становништва. Предмет ове оптужбе је убиство шест 
цивила хрватске националности у месту Бански Ковачевац марта месеца 
1992. године. Испричаћете суду све што је Вама познато у вези ових 
дешавања. Ви сте, видим, овде давали исказ пред Жупанијским судом у 
Сиску 24. травња 2008. године. Реците ми, да ли остајете при овом 
исказу? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С обзиром да је ово главни претрес, Ви ћете суду 
сада испричати све што Ви знате у вези ових дешавања, шта је Вама 
познато у вези страдања ових цивила у Банском Ковачевцу. Изволите. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Па, ја имам, рећи ћу оно што сам рекао у 
Сиску, остајем код тога и ако морам поновити, ја ћу и сада рећи овде. Да 
ли морам поновити? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Испричајте нам, зато што је ово главни претрес, 
испричајте нам све што Ви знате у вези тога. Поновите оно што сте већ 
причали. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Добро. Не знам који је месец био 1992. 
године, ја сам био са својим водом стациониран на потезу Пркос-Бански 
Ковачевац, на линији. Које је јутро и који датум, који месец, тачно се не 
сећам сада, обавештен сам од командира оделења Малобабића, е, 
Кривокућа Ђуре да дођем ујутру одмах, пошто сам ујутру био 
обавештен, да дођем тамо ујутру, да су убијени цивили који се тамо 
налазе. И ја сам њему рекао да, «немој да зезаш, није то истина», он 
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каже, «Џакула, дођи, то је тако како ти ја кажем» и ја сам сместа отишао 
тамо и питао где се они налазе, када сам отишао тамо, питао сам где се 
налазе, а он ме одвео тамо до једног бунара и рекао да се налазе ту у 
бунару, а претходно пре него што ћу ја отићи у Бански Ковачевац, 
обавестио сам командира чете Јову Малобабића и тамо смо се нашли, 
овај, «Ћане» Чича ја мислим да је био као, како се то каже, оперативни 
официр и не знам да ли је био овај, сада не могу да се сетим, јер је то 
доста давно било, да је био командант батаљона, то не могу да се сетим, 
«Бато» су га звали, а презиме сада не знам. И тако су они почели 
испитивати моје који су ту ноћ на стражи. Био је ваљда Малобабић Раде 
и сада не знам који је други био са њим и они су њих испитивали шта је 
било, а даље ја не знам, шта су они све рекли, ја нисам био ту присутан, 
шта су они испричали, Ћани и томе Јови и командиру чете и тако. И 
добро, сада је то потрајало време и требало их је извући одатле, јер сам 
ја са одељењем давао ту стражу, стражарско место, требало је да се они 
извуку вани и шта ја знам чија је то још идеја била, али углавном, наша 
се војска бунила за то и томе се приступило извлачењу где је био 
присутан и Пане Булат. Извлачило се ту где су одвојени у камиону, ја не 
знам.  Ви сте сада рекли када сте рекли да је било шест цивила, ја не 
могу се сада сетити да ли је било пет или шест или седам, јер доста је 
давно било или четворо, ја не знам, само су они одвожени одавде са овог 
места из бунара и ја сам био ту присутан и био је присутан и Мирко 
Малобабић када су они извлачени и не знам ко је још био присутан. 
Пане Булат углавном је био, ја и тако  и један их је одвозио са камионом, 
а где их је одвозио, ја не могу сада рећи. Углавном је Пане, сећам се 
мало, да је рекао да није добро, то у реду ко је то направио, зашто је то 
урадио, ја не знам сада и да се то мора сада завршити тај посао и тако. 
Међутим, у бунар је ишао Адам Самарџија и није могао извући све. 
Онда је неки други дошао човек, па је извукао други дан или трећи, ја не 
могу сада овде да се сетим, то је давно било и извукао их је, оно што је 
преостало, једно двојицу ваљда или не знам ни ја колико их је или 
једнога и ја знам само то и друго ништа више. Где су одвожени, ја опет 
не знам да кажем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, господине Џакула, реците ми, Ви сте 
били командир тог трећег вода, трећег вода пете чете, да ли је тако? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Да, ваљда, да ли пете чете или четврте, ја не 
могу да се сетим сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, углавном то је чета чији је командир био 
Јован Малобабић, јел тако? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Јесте, јесте, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Реците ми, где сте Ви били те критичне ноћи 
када је дошло до убистава тих цивила? 

ВРЗ 04
47



Транскрипт аудио записа 
 са главног претреса од 14. априла 2009. године 

 
 

5

Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Ја сам био удаљен једно два километра, ја 
кажем тако два, не могу сада из те перспективе да се сетим тачно у селу 
Пркос, е сада, да сам био тамо нон-стои, а те критичне ноћи нисам био 
никако тамо, а ако бих ишао и случајно негде у обилазак, када сам знао 
да идем, онда сам имао курира Шкаљац Чеду који ми је био курир, значи 
ја без њега нисам ишао никада у никакве обиласке војске и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Реците ми, Ви сте овде у суду у Сиску рекли да 
је тамо на подручју Банског Ковачевца преостало шест цивила? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Ја мислим, нисам сигуран, јер можда пет, 
можда шест, ја не знам тачно, углавном је било цивила, сада колико, Ви 
сте рекли да је настрадало шест, ја се стварно не сећам. Ја јесам био 
присутан, али из овог угла  не сећам колико је њих било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Реците ми, овде сте у суду у Сиску рекли да сте 
Ви чули од стражара који су критичне ноћи били на стражи и то Раде 
Малобабић и Миле Малобабић да су током вечери или ноћи дошли 
Булат Пане и још један њима непознат мушкарац?  
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Е они су, то су стражари можда рекли 
после, ја не знам, али они су рекли да су они дошли, знам да је Пане 
дошао, али они не знају, нису рекли да је то Пане урадио, разумете, да је 
Пане и био после у Брањеву и шта ја знам, разумете, ја не знам од гога 
даље ништа..  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, реците ми, шта сте Ви у разговору са тим 
стражарима са којима сте разговарали, с обзиром да сте Ви командир тог 
њиховог вода, они су из овог оделења у чијој близини се то десило, шта 
сте Ви од њих сазнали, шта се то десило? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Сазнали смо да су они,  пазите једну ствар, 
они су, нису били на томе месту где се то тачно догодило, они су мало 
даље били и они из те перспективе, никако не могу да виде шта се тамо 
догађа, овај, они могу да причају нешто да су чули или ово или оно, али 
да виде нешто, ноћ је била, ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само тренутак, имамо неких проблема 
техничких у вези снимања. Једно десет мннута, један прекид, па ћемо 
наставити. Овде има неких техничких проблема, због снимања, па ћемо 
да наставимо. Господине Џакула, да ли ме чујете? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Чујем Вас добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Реците ми, у првом тренутку када долазите по 
позиву Ђуре Кривокуће тамо у Бански Ковачевац, шта сте од њега 
сазнали, шта се то десило те ноћи? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Од њега сам сазнао то што сам Вам рекао да 
су убијени цивили, као што ми је рекао  и на телефон ујутру и водио ме 
је тамо где је тај бунар био, само што не знам колико је далеко, има сто 
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метара од куће тамо, можда више, можда, шта ја знам колико, 
стопедесет и ту ми је показао да се ту цивили налазе у томе бунару.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да се налазе у бунару? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Али су дошли после овај «Ћане», Чича 
Станко и Јово командир чете  и не знам да ли је био тај «Бато» 
командант батаљона или није, ја не могу сада да се сетим из ове 
перспективе, само знам да је Јово био, јер се њему јавио и «Ћане» Чича, 
за њих сам сигуран да су они били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, реците ми, да ли Вам је Ђуро Кривокућа 
рекао да су те ноћи долазили неки људи ту, да ли је долазио Пане Булат 
ту, да ли је још неко био са њим? Да ли Вам је он то помињао? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Он ми то није помињао, него је рекао само 
да су ту људи побијени и да је та стража рекла да су ту били неки 
непознати људи те ноћи и да су, шта ја знам, побили те људе ту да су 
побили, али сада он није рекао ко је убио и рекао је да је Пане после 
дошао као «шта је ту било», да је питао и тако, али је не знам да ли је, 
стража је била, али није била ту, као где су ти људи побијени, него су 
убијени тамо даље, на пример, сто метара, стопедесет, колико сам тада 
рекао, ја не могу сада да знам тачно и они су били тамо и рекли су да 
нису видели ко је то направио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте саслушавани пред судом у Сиску, нисте 
на тај начин помињали да је Пане Булат накнадно дошао, већ сте рекли: 
«Чуо сам од стражара који су били критичне ноћи на стражи и то 
Малобабић Рада и Малобабић Мила, да су тијеком вечери или ноћи 
дошли Булат Пане и још један непознати мушкарац»: Значи нисте 
причали да су били неки непознати људи, па да су побијени цивили, па 
да су накнадно они дошли. Па ми реците, зашто сада мењате свој исказ? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Па, не знам да ли сам рекао, може бити да 
сам ја нешто рекао овај овако или онако, али они нису рекли да су, 
углавном знам да су стражари рекли да нису видели да је то неко 
направио од тих познатих људи, разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, они нису видели. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Него да су ту, него да су ту били неки 
непознати људи, сада који, ја не знам, разумете. Пане се појавио после, 
разумете, сада када после, ја не могу сада тачно рећи из ове перспективе, 
после, када је шта било, ово, оно, разумете, ја не могу сада рећи   када је 
он дошао, можда отприлике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само мало сачекакте, чујте ме, Пане Булат у 
својој одбрани тврди да је те ноћи, да сте Ви били ту пре него што су 
цивили побијени и да је заједно са Вама ишао од једног до другог 
оделења, тражио скупљање цивила и да сте Ви разговарали да цивилима, 
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да треба негде да се преместе и иселе, претходних дана. Да ли је то 
тачно? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Да сам ја те ноћи био у Банском Ковачевцу 
и да смо скупљали цивиле? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте, да је Вама рекао да треба да се скупе 
цивили, да се те ноћи врши њихово исељавање, да треба да се повећа 
борбена готовост и да је заједно са Вама ишао од оделења Ђуре 
Кривокуће до оделења Саве Малобабића, те ноћи? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Добро, само мало. Пошто Пане Булат 
уопште мене добро не познаје, као ни ја њега, ми се знамо овако мало, 
површински, ја не верујем да је он то рекао за мене по имену и 
презимену, јер он мене добро и не познаје и не могу рећи да је то истина 
шта је он рекао, јер ја нисам тада био тамо никако, ни под тачком разно, 
јер ја имам сведоке ако треба да сам ја био у селу Пркос, а то је он 
вероватно рекао за некога тамо од командира оделења онога тамо које је 
било оделење тамо, да ли петог или шестог, колико су имали оделења, ја 
не знам, вероватно тамо је неко ишао са њиме. Ја не могу веровати сада 
из ове перспективе да је то могао рећи Пане Булат за мене, да сам ја 
ишао тамо, када је то ноторна лаж и неистина, најбоље тако да кажем, да 
је то ноторна неистина, да то није истина уопште, јер је то немогуће. Ја 
имам сведоке да сам био у Пркосу, значи немогуће да сам ја тада био 
тамо и да се скупљају, имам свога курира, са којим сам увек ишао негде 
у обилазак. Значи, а плус тога, какав сам ја човек, ја не верујем да то 
тако се икако могло одговорити да сам ја био тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, а реците ми, да ли је било неке речи о 
исељавању тих цивила и да ли је те ноћи требало да се они исељавају? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Колико ја знам, није, ништа, овде ми бар 
нико није говорио да сам ја то могао да чујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А добро, реците ми,  да ли је те ноћи требало да 
се повећа борбена готовост и да ли се те ноћи очекивао напад хрватских 
снага? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Па, да, мало-мало па увек је појачана била 
борбена готовост, јер је то ваљда некоме било у интересу, па онда, не 
знам, вероватно је било и тај пут. Ја не могу рећи да ли те ноћи, да тачно 
баш те ноћи, јер стварно је госпођо било давно и ја не могу да се сетим 
баш да је то било тако, али вероватно је било, не искључујем ни ту 
могућност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, Пане Булат тврди да је Вама дошао ту да 
пренесе наредбу Драгана Паића те ноћи, да се повећа степен борбене 
готовости и да је био са Вама ту ноћ? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Па, он не може бити са мном никако ту ноћ, 
када ја нисам био тамо, госпођо и он може рећи шта год хоће, он може 
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рећи и да сам ја то урадио, ако он тако човек, али ја мислим да то није 
истина и зна он да није истина и нема шта више око тога да се ми 
ломимо ту превише. Ја о томе више нећу да разговарам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, а реците ми, када сте отишли код тог 
бунара, то кажете сто метара од овог оделења Ђуре Кривокуће, шта сте 
видели тамо код тог бунара? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Ништа живо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте ли видели неке трагове насиља, неку крв, 
неке откинуте делове тела или било шта? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Видео сам горе, вани сам видео један део 
тела, руке 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само мало приближите уста микрофону, немојте 
се удаљавати, не чујем Вас, шта сте видели, нисмо Вас чули? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:   Када сам дошао до бунара, видео сам, сада 
не знам који део тела, горе, напољу, сада не могу рећи који део тела сам 
видео горе напољу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, реците ми, господине Џакула, то се 
десило на сто метара од одељења овог Вашег подређеног Ђуре 
Кривокуће. Како објашњавате да нико ту нема никаквих сазнања, шта се 
десило ту ноћ? То је било сто метара, тај бунар од њихове куће где су 
били смештени, односно те команде тог оделења? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Па, ја не знам како бих Вам то објаснио, 
овај, они су били тамо, да, али нису били ту близу. Да ли су се они тамо 
шетали још даље мало или нису, они су имали овај тамо једну трасу 
којом су шетали. Они су чули пуцње, али су рекли да видели нису, чули 
јесу пуцње, видели нису и ја не могу сада рећи, како ћу то објаснити, 
зашто неко није видео ово или оно, разумете, то би требали они да 
објасне, то, ја немам шта ту да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А реците ми, да ли Ви сазнадосте, да ли сте чули 
шта се то десило ту ноћ, мислим у смислу, ко је то долазио? Ту постоје 
два одељења, стражари и на једном и на другом месту и нико ништа да 
не види ко је ту био ту ноћ и како страдаше ти цивили? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Госпођо, прво оделење је ту, а друго је 
једно оделење, не знам да ли друго по реду, сада које је било, је пуно 
даље тамо, значи они тамо који су били пуно даље, нису могли да виде 
ту ниже, а и ови су други спавали и стража је била, двојица тих 
стражара, како сте рекли, Миле Малобабић, добро сте то рекли, овај 
Раде, они су били ту, али нису били баш на томе месту, јер ја знам 
отприлике где су они требали да буду и рекли су, уствари, да нису били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, ми смо саслушавали командира тог 
другог оделења, господина Саву Малобабића. Он је нама рекао да је те 
ноћи дошао Пане Булат са једним непознатим човеком за кога је касније 
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чуо да се зове Раде Вранешевић и да је тражено скупљање цивила и да је 
те ноћи, да су војници Миле Вучинић и Марко Мамула скупљали 
цивиле. Да ли сте Ви то сазнали тада то јутро када сте дошли? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Па, вероватно, можда сам и сазнао, али ја не 
могу сада, вероватно смо и сазнали и то, али ја нисам био скроз 
присутан када су ови даље вршили истрагу, «Ћане» Чича и не знам тај 
Јово, командир чете, нисам ја цело време био тамо, него ја могу нешто 
да чујем или рекла-казала, разумете, али да сам директно чуо од тих 
људи које сте Ви набројали, да су они скупљали те људе, то нисам чуо, 
јер ја нисам ни питао ништа. Ови су преузели свој део посла и ја нисам 
имао са тим ништа више, ја сам отишао, био ту једно време и отишао 
сам даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само не померајте микрофон, ја Вас молим, зато 
што када померате, онда удаљавате од уста, па слабије се чује. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Реците ми, ова ситуација која се дешава после у  
два наврата, вађење лешева из тог бунара. Да ли сте Ви присуствовали у 
оба наврата? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, колико тела је извађено првом 
приликом, колико другом приликом? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Ја да Вам право кажем, не знам. Ако бих 
рекао, онда би нешто слагао, можда, два, три, први пут, можда тако и 
други пут, једно, два, ја не знам стварно, три, ја не могу то рећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Реците ми, да ли је вађењу тела присутвовао 
Пане Булат? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Реците ми, приликом вађења тих тела, да ли сте 
и Ви помагали исто? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Реците ми, да ли знате Гргу Михалића, млинара 
из Банског Ковачевца? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Не знам га лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Реците ми, имате ли у сећању да ли је извађено 
неко мушко тело или која су то тела, мушка, женска? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Ја када смо вадили то тело, ја сам напола 
жмирао, када се то износило ван, ја сам напола жмирао, као сви други 
што су били ту, напола су жмирали, тако су они бар рекли, ја видео 
нисам, да ли су жмирали или нису, али ја нисам могао то да подносим, 
па сам жмирао док сам то вадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не разумем, жмурили када сте вадили? 
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Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Да, да, жмурио, да, када смо вадили, да, ја 
сам жмурио. Ако сте Ви рекли да је и Грга ту, онда вероватно је и он 
био, ја не могу сада рећи да ли је он био или ко други, ја не могу то рећи, 
јер ја тог човека не познам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, реците ми, помињали сте овог Самарџија 
Адама, тај што је вадио тела. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Реците ми, где се одвезоше та тела и ко то вози 
та тела? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  То вози мени један непознати војник, у 
коме смеру, да ли лево, да ли десно цестом када изађе вамо на цесту, ја 
не знам. Углавном је тај возио човек, а који, ја не познам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знате неког Драгана Бјелића, возача у 
батаљону? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не познајете? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Не, лично га не познам, то презиме не 
познам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А реците ми, којим возилом су вожена та тела и 
на који начин? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Па, вожена су тако што су имали неке тамо 
сандуке, безвезе неке сандуке, разумете, па смо их стављали тамо унутра 
и горе товарили на камион и то је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је тај камион припадао батаљону? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Сада ја не знам, ја нисам, не могу рећи, то је 
био војни камион, да ли је припадао батаљону, вероватно припада ако га 
је тај возио, онда мислим да не би требало бити спора око тога. Сада ја 
не знам, нисам сигуран, углавном био је војни камион.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А реците ми, сазнадосте ли Ви где су та тела 
одвежена? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Ја не знам, нити ме је то било интересирало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А овај други пут када сте били, ко је тада вадио 
тела, да ли овај исти човек или неки други? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Исти, не исти човек, него је вадио један 
други, ја тога не познам, а овога човека сам познао што је вадио, он је из 
Славског Поља и њега знадем годинама, а тај други што је био, њега не 
знам, никада га нисам видео. Ако сам га и видео, то ми ништа није 
значило, можда сам прошао крај њега и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А реците ми, том приликом да ли је у близини 
паљен неки сеник и да ли је неко тело од ових запаљено у сенику, тај 
други пут? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Богме, ја не знам то, не бих знао то. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Није Вам то познато? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А реците ми, онај први пут када долазите, значи 
оно јутро одмах након овог догађаја, ко је све био присутан са Вама, 
кажете, били сте Ви и Ђуро Кривокућа и Јован Малобабић, командир 
чете. Да ли је овај командант батаљона «Бата»; Драган Паић, био ту са 
Вама том приликом? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Госпођо, ја не бих могао сада рећи, ја 
мислим да је био, давно је то било,  не могу сада тачно рећи, али мислим 
да је био, али нисам сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У Сиску сте тврдили да је и он био обавештен и 
да је био у Банском  Ковачевцу. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Па, да, мислим да је, јер је мени Јово 
Малобабић рекао да је и команданта обавестио и шта ја знам. Ја мислим 
да је био, али нисам сигуран у то, значи, не могу то рећи тачно и то је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А реците ми, да ли је Пане Булат био присутан 
приликом и једног и другог вађења тих тела? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Све време је био присутан и да ли је он отишао 
са тим камионом када су одвежена та тела или је остао ту на лицу места? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Колико се сећам, био је нон-стоп ту, колико 
се сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Џакула, реците ми, када сте 
разговарали са овим стражарима који су те ноћи били на стражи у 
оделењу Ђуре Кривокуће, Милетом и Радетом Малобабић, шта су они 
Вама рекли ту, какву су то пуцњаву чули? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Па, да, они су рекли да су чули пуцњаву и 
то је то, разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесу ли нешто обавестили командира одељења, 
да ли је ту неко изашао? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Они су, па вероватно, обавестили су 
вероватно Ђуру Кривокућу, овај, сигурно, док су чули, ваљда су га 
обавестили, ја мислим да јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И, сазнадосте ли Ви шта се то десило ту ноћ? Да 
ли сте чули, ко је убио те цивиле, не мислим да је неко гледао, него, 
сазнадосте ли Ви шта је то било?  
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Ја нисам ништа чуо, госпођо, нисам ја могао 
чути, ја  шта чујем, шта не чујем, негде грми, не знам са које стране, ја 
немам шта ту чути, они су рекли то што су рекли, да не знају ко их је 
убио, разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је ово подручје у зони Ваше 
одговорности? 
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Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте Ви сазнали нешто шта се то ту десило, 
у једној ноћи побијени људи, цивили, ту имате два оделења, командири 
оделења ту, сви су били ту и ништа, десило се, не знате шта је било? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Па, знам да су људи убијени, знам да су 
људи убијени, а друго не знам ништа, ко их је убио, ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нисте никада чули ко је ту ноћ дошао пре 
убиства цивила? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Пре убиства цивила ја ништа нисам чуо ко 
је дошао, ја само знам да су рекли да је после дошао Пане Булат ту и 
друго не знам ништа, разумете, то сам чуо. Тако сам ја чуо, а нисам чуо 
да су они били пре тога и да сам ја био тамо и ово и оно, ја никада ту 
нисам. Ја морем чути не знам, свашта, али шта је права истина, ја не 
могу, могу само нагађати, ко је други, знам да су ми рекли да су ту људи 
убијени, ту ме Ђуро водио, горе је био један комад тела, сада, да ли ноге, 
да ли руке, горе вани, напољу, ко је убио, они не знају, питали смо где су 
стајали, они су нас водили тамо где су били, где су стајали, ноћ је била, 
колико сати, ја не знам да ли је била то поноћ или после пола ноћи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, а рече ли Вам Кривокућа Ђура да ли је 
ту ноћ код њега у оделење пре него што се то десило, долазио Пане 
Булат? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Ја то не знам и то ми није познато да је 
Ђуро то рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Зар нисте са њим разговарали да питате? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Ја сам разговарао, али не сећам се да ми је 
то Ђура рекао икада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не сећате се да Вам је то рекао? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Не сећам се да ми је то рекао, да је пре тога 
неко долазио тамо. То се не сећам никада, нити Пане нити било ко 
други, пре тога да је неко долазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте икада чули да је неко спомињао да су 
у лишавању живота ових цивила учествовали Пане Булат и оптужени 
Раде Вранешевић? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  То сам после чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  После сте чули? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Од кога сте после чули? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Од људи, од војске, војска прича ово, оно, а 
ја не знам ко онда ту је мувао, само нагађање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Од којих људи, да ли од ових људи што су били 
ту на положајима у Банском Ковачевцу, од кога, да ли можете да 
персонализујете? 
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Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Па, од тих људи који су били ту да, а од 
којих сада, ја директно не знам, јер то нико није дошао директно па 
рекао, слушај, Џакула, тај и тај је ликвидирао тога и тога или шта ја 
знам, направио је то и то. То се прича онако, шта ја знам ко је убио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, имају ли чланови већа неких питања? 
Тужилац? Ево сада ће тужилац, заменик тужиоца за ратне злочине да 
Вам поставља питања.  
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само микрофон. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли је Вама познато колико је цивила било у 
зони одговорности Ваших јединица, наравно хрватске националности? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У Банском Ковачевцу: 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  У Банском Ковачевцу? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Па, пет или шест, тако је било. Ја их видео 
нисам све, видео сам пар њих, али ове друге нисам видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли Вам је било ко пре ових трагичних 
догађања? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли Вам је било ко од претпостављене 
команде пре ових трагичних догађања рекао или на неки начин Вас 
упознао да Вам од тих цивила прети било каква опасност, у смислу да 
успостављају контакт са другом оружаном снагом у сукобу, да одају 
положаје или томе слично? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Не, мени лично нико ништа рекао није  да у 
њима постоји опасност за те цивиле, јер наши су људи хранили те 
цивиле и наша војска је хранила те цивиле и колико знам и сећам се, не 
могу сада рећи да сам лично чуо да је њима претила опасност, јер наши 
су хранили њих и то је то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли сте на око месец дана пре овог догађаја, 
Ви заједно са оптуженим Булатом посетили неке од ових цивила, са 
њима разговарали и евентуално их упознали да треба извршити њихову 
евакуацију на безбеднију територију? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Ја лично никада. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  То је тврдња оптуженог Булата у својој 
одбрани, да је заједно са Вама обишао те цивиле и упознао их са 
потребом да у догледно време пребаците те цивиле на безбедније место? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Он мене добро не познаје и то није истина 
да сам ја са њим ишао у обилазак цивила и да је он мене упознавао са 
њиховим премештајем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  У изјави коју сте дали пред Жупанијским 
судом у Карловцу 2000. године, између осталог сте навели: «У оном 
разговору са стражарима, Малобабић Радом и Милом, ови су ми рекли 
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да је нетко од оне двоје, троје непознате особе које су са окривљеним 
Булат Паном критичне вечери дошле у село, тражио да му дају 
аутоматску пушку, али да они нису хтели, те да су се након тога 
удаљили од места где су били сакупљени мештани Хрвати. Такође су ми 
рекли да су се убрзо затим чули пуцњеви». Да ли остајете при оваквој 
изјави или у ком делу евентуално мењате Ваш исказ? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Ја не могу рећи да сам то рекао, ја се не 
сећам да сам то могао рећи, јер у гужви нико никакве није спомињао од 
ових и ја не могу то рећи ништа да ми је то неко рекао, да сам ја то 
уопште чуо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  На истом записнику у истој изјави сте, између 
осталог, рекли: «Након што су мештани поубијани, чуо сам из причања 
да су побијене људе током ноћи по селу сакупљали и из њихових кућа 
одводили Вучинић Миле и Габрић Миле: Колико ми је познато, обојица 
се сада налазе у Славском Пољу». 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Може бити да сам и то рекао, да сам чуо, 
нећу рећи да нисам чуо, али видео нисам. Може бити да сам чуо да је 
Вучинић Миле и који сте још рекли, тај други човек да је купио 
мештане. Нећу рећи да нисам рекао, али не могу рећи да и јесам рекао, 
али ако сам рекао, вероватно сам рекао, али сам заборавио сада.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Без обзира да ли сте рекли или не, да ли је 
тачно то што сте рекли? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Е па ако они кажу да су они скупљали људе, 
онда је вероватно тачно, ако они кажу.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Не кажу они, него је у питању Ваша изјава која 
је у записнику пред Жупанијским судом, значи, да ли је тачно. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Чекајте, ја нисам ту био, ако сам то рекао, 
онда ваљда ја и знадем то, али ја не знам ко је  те људе скупљао ту вечер, 
знаду Вучинић Миле, вероватно када је ту на списку и тај други, па 
онда, како су они рекли, ја не знам, е тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите даље. Сада ће Вам бранилац 
оптуженог Панета Булата, адвокат Предраг Марић постављати питања. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Добро. 
Адв. ПРЕДРАГ МАРИЋ:   Да .ли можете да се децидирано изјасните, да 
ли сте након доласка у Бански Ковачевац од стражара Малобабић Мила 
и Рада чули да су у село дошле две, три непознате особе? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Јесам чуо. 
Адв. ПРЕДРАГ МАРИЋ:   Да ли сте? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Када су они и видели, ја не могу сада рећи 
тачно, да ли су отишли пре или после, ја не могу рећи. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само моменат, мало, у суду у Карловцу на 
записнику од 14. новембра 2000. године, сте рекли: «две, три непознате 
особе» и да је са њима виђен окривљени Булат Пане, да сте то чули од 
стражара? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Па, ако сам рекао, онда је вероватно тако и 
било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То сте исто помињали да је Пане Булат долазио, 
и у суду  у Сиску? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Али то уколико су стражари рекли, то је 
Мило нама пренео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да, али зашто мењате исказ, зато што тако нисте 
првобитно рекли? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Па, не мењам ја исказ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Па, нисте говорили у суду у Карловцу, само 
мало, чујте ме, нисте у суду у Карловцу и у суду у Сиску помињали да 
сте чули да је Пане Булат дошао накнадно, значи после убиства ових 
цивила, него сте причали да се то дешавало, да сте тако чули од 
стражара, да је са две, три непознате особе дошао Пане Булат? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Па, чекајте, госпођо, ја не могу сада рећи 
како су они рекли, они су могли рећи овако или онако, али ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ја Вама предочавам шта сте Ви рекли, шта сте 
Ви изјављивали пред два суда, и у Сиску и у Карловцу, први пут 14. 
новембра 2000. године и други пут 24. травња 2008. године. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Па Вас ја сада питам, имате ли објашњење за ту 
измену Вашег исказа? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Не мењам ја исказ, како мењам исказ? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево ја ћу Вам прочитати, у суду у Карловцу шта 
сте рекли, када сте разговарали са стражарима: «Одговорили су ми да су 
током ноћи у село дошле две, три непознате особе, не знам више да ли 
су рекли војне или цивилне, те да су побиле те људе. Рекли су ми, такође 
или нетко други од присутних, да је те ноћи у селу био и да је у селу 
виђен са њима и окривљени Булат Пане, да је са тим људима, значи који 
су дошли пре убиства цивила, дошао, односно виђен Булат Пане»? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Е, па ја не знам да ли је то било пре или 
после, да сам рекао тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:    А сада не знате? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Ја знам да су они рекли да је он дошао 
после тамо код њих и, разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Сада ћу да Вам предочим . 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  А да ли сам ја рекао баш тако да ли је то 
било пре или после. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало сачекајте. Булат Пане је на записнику 
из истраге од 04.03.2008. године, само да погледам, на страни 20 рекао, 
«да је Џакула послао Мамула Марка и Вучинић Милета да прикупе 
цивиле»? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Ко је то рекао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пане Булат у својој одбрани у истрази на страни 
20. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Па, онда се лоше Пане Булат брани ако је то 
могао рећи, онда му је одбрана јако лоша, ако је могао рећи да сам ја 
позвао Мамулу Марка то Вам Мамула Марко може сам рећи и Миле 
Вучинић да ли сам их ја њих позвао или нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е па, Пане Булат у својој одбрани. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: А Пане Булат може да прича шта хоће и 
Џакула Милан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У својој првој одбрани када је пред истражним 
судијом први пут давао одбрану, помиње да сте Ви послали Мамулу и  
Вучинића да скупљају ове цивиле који су после побијени? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Ја не могу њих послати кад сам ја био два 
километра далеко од њих, ту ноћ два километра најмање разумијете, ја 
сам сад рекао најмање два километра, а има сигурно више, и никако не 
може одговарати то истини да сам ја послао кад ја тамо нисам ни био ту 
ноћ, значи то је ноторна лаж и ја нећу о томе да полемишем више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите даље. 
Адв. ПРЕДРАГ МАРИЋ:   Ви сте значи рекли да је те вечери по 
причању стражара, у село дошло две-три непознате особе. Да ли су Вам 
ти стражари било када рекли да су управо те две-три непознате особе 
побили ове цивиле? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Нису ми рекли. Они сами су рекли да не 
знају ко их је побио тамо, нису били ту присутни и тако су они рекли, е 
сад да ли су они били присутни или нису ја у то не могу сад ући. 
Адв. ПРЕДРАГ МАРИЋ: Како објашњавате чињеницу да сте у 
Жупанијском суду у Карловцу децидирано рекли да су Вам стражари 
рекли «да су две или три непознате особе, не знам више да ли су рекли 
војне или цивилне побили те људе», да ли сте Ви то изјавили у суду? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Вероватно јесам. 
Адв. ПРЕДРАГ МАРИЋ:   Је ли стојите иза тих речи? Што сте изјавили 
ако нисте сигурни да је то тако било? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Хоћете поновити питање молим Вас? 
Адв. ПРЕДРАГ МАРИЋ:   Ви сте у Жупанијском суду у Карловцу рекли 
да су Вам стражари Малобабић Миле и Малобабић Раде рекли кад сте с 
њима разговарали «да су током ноћи у село дошле двије – три непознате 
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особе, те да су побили те људе, да су непознате особе неке побили те 
људе». Да ли су Вам то стражари рекли? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Па, ја не могу сад тачно рећи шта сам ја 
тамо рекао 2000. или 2007. године више не знам ни када, они су нешто 
рекли, ако су рекли да су дошле неке непознате особе вероватно су онда 
вероватно је тако и било, да сам ја онда рекао да су те особе и побиле те 
људе, разумијете. 
Адв. ПРЕДРАГ МАРИЋ:   Ако сам разумео значи да је то вероватно 
тачно што сте изјавили приликом саслушања у Карловцу, је ли тачно то 
што сте навели? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Ја. Вероватно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта значи «ја»? То што сте причали први пут у 
Карловцу, спомињали сте две – три непознате особе и са њима био Пане 
Булат. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте тако чули и да сте чули да су побили те 
људе, с тим што сте ту помињали те две – три непознате особе то је у 
овој првој реченици? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: А може бити да сам и тако реко, ја нисам 
рекао да нисам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Али ја не могу сада да се сјетим више ни 
како сам рекао, ни шта сам, како је то тачно било, јер они су, ми смо 
приче слушали сто пута после тога о томе немилом догађају, разумијете, 
па сам ја можда ту нешто искривио овако и онако, ја не могу сада 
бежати од неких ствари, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Џакула, реците ми да ли је неко од 
њих причао да је он директно видео и посматрао убиство ових цивила? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Колико ја знам, није ми то нико рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Колико се сјећам, ја мислим да о томе 
никада нисам чуо да је он посматрао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је неко посматрао? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Да је неко то посматра и да је то неко видио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Колико се сјећам тако, ево. 
Адв. ПРЕДРАГ МАРИЋ:   Хвала. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље, ко има питања? Изволите.  
Адв. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Ја ћу само питати у вези овог сусрета сведока са 
Булат Паном код бунара, колико је то временски трајало њихов 
заједнички боравак код бунара приликом вађења цивила, да ли се може 
сетити? 
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Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Па, ја мислим око два дана, али нисам 
сигуран, можда два, можда три, појма немам више. 
Адв. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Добро. За то време да ли се сведок може сетити 
да ли је Булат Пане износио било какве коментаре у вези овог догађаја, 
било које врсте, дакле, убиства цивила? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Колико се сјећам да је рекао да му је жао 
што је то направљено и друго се не сјећам ништа, колико се сјећам ето 
тако отприлике, јер нормално да смо сви то питали па је онда вероватно 
и он то реко, колко се сјећам сви смо коментирали то и тако. 
Адв. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Добро. Да ли се сведок сећа, да ли је одмах од 
сазнања да се десило убиство, била покренута било каква истрага у вези 
ових убистава цивила у јединици, у претпостављеној команди? Да ли је 
неко вршио саслушавање стражара, војника из Ваше јединице или из 
других јединица, да ли има сведок сазнања? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Може бити да је неко после вршио неке 
истраге али ја нисам био с тим упознат. 
Адв. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Добро, и да ли се може сетити, док је трајало 
извлачење цивила из бунара, у каквој одећи је било Булат Пане обучен? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Стварно не могу да се сјетим тога. 
Адв. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Униформа или у цивилном оделу? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Па, ја мислим да је био у униформи. 
Адв. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Добро. Немам више питања, захваљујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, има ли даље питања? 
Адв. ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Рекли сте да сте учествовали у вађењу 
цивила из бунара, да сте том приликом видели делове тела, лешева, сада 
само ако можете да определите, да ли су ти делови, овај, тела који су се 
налазили ван бунара, могли да буду последица минирања некаквог 
бунара, да ли сте икада пре тога видели на лицу места на коме се то 
догодило пре вађења лешева претходних дана, како је изгледао тај бунар 
и да ли је било разлике од онога што сте раније видели до тог момента 
вађења лешева, како је бунар изгледао? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Па, ја не могу сад да се сјетим како он 
изгледа, бунар као бунар, али ја не знам како би он требао изгледати 
него тако како је изгледао, каква је разлика била, може бити да је и била 
некаква разлика, али ја се  не сјећам сада тога, ја знам да био је неки део 
тијела горе, сад кога, из ове перспективе се не сјећам, али вјероватно 
онда од минирања и друго не би било ништа друго, како би било нешто, 
ако је дио тијела горе на бунару а дио у бунару онда значи вјероватно су 
га сада мине као што су и рекли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље. Нема оптужени Пане Булат 
никаква питања за Вас. Добро. Господине Булат, у вези Ваше одбране 
ево га сведок Џакула Милан, знате шта сте причали у Вашој одбрани да 
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је то човек, укључите микрофон, с обзиром да на овај начин не могу да 
вршим суочење, али. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Господине Џакула, молим Вас одговорите ми на 
следеће питање, где смо се ту вечер ја и ти и Ђуро Кривокућа састали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте се то вече критичне ноћи кад се десио 
овај догађај, састали са Панетом Булатом и Кривокућа Ђуром? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Не. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Реците ми зашто сте били у селу Пркос? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Зато што сам ја то хтио да будем као 
командир вода да будем у селу Пркос, где није било спаљено то је било 
српско село и није било спаљено и тамо сам хтио да будем стациониран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли се тамо налазила команда Вашег 
вода у селу Пркос? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Јесте, ту, ту сам био командир вода и ту сам 
био стациониран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је та команда била у засеоку Бућани? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Господине Џакула, ја бих те молио још једном само 
истину да поновиш. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Да. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Јер није било потребе да будеш у селу Пркос јер су 
сами мјештани Пркоса држали Пркос, то и ти знадеш, а знаде и сва 
команда, па те молим од овог тренутка да говориш истину јер помажеш 
и мени и суду и свима помажеш. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Изволи питај, шта треба? 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Питао сам те још једном да одговориш на питање, 
није тачно да си ту ноћ и то време био у селу Пркос, нема разлога да 
лажеш, кажи истину где си био? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Ја сам господине Пане био у селу Пркос. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Био си скупа са мном и са Кривокућом у кући. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Ти мене довољно Пане не познајеш и не 
можеш тако да причаш и не знам зашто ти говориш да је то било тако 
кад ти то не служи истини, теби би било боље да причаш ти истину, а не 
да ми говориш да ја причам истину. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Џакула, ја те замољавам немој викати, него лепо 
одговарај и размишљај, ја дозвољавам да је времена прошло дуго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Булат, Ви имате ли питања за њега, 
ово су примедбе. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Али Вас молим истину, истину, јер смо.  
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Ја. 
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Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Молим те, ја те још једном замољавам, јер ја само 
истину питам за себе, за моје кретање, а немој да говорим и остало где 
си био, немој дозволити себи са лажима, ја те замољавам за себе те 
питам, тачно знадеш где сам био, шта сам Вам рекао у команди Ђуре 
Кривокуће и даље сам наставио к Сави Малобабићу, молим те испричај 
тај дио, јер си био присутан. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Нисам Пане био присутан, човече ти си мене 
замјенио, шта је с тобом човече божији. Ја да сам био ту присутан 
сигуран буди да бих ти ја нешто рекао да сам био, ја нисам био ту човече 
божији. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Казаћу ти Џакула, стајао си са моје десне стране у 
команди од Ђуре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: А он је са лијеве стране, ћутао си и слушао си и кад 
је Ђуро Кривокућа казао да му неки људи неће на стражу све, пази то је 
све небитно, али је битно за овај суд, а што ти нећеш да кажеш, што сте 
се договорили тако да исказе дајете то је Ваш проблем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то истина господине Џакула што прича? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Ја говорим једно овако, добро ме слушајте 
доле, не окривљујем никога јер нисам ништа видио, али не дозвољавам 
да Пане Булат каже да сам ја био тамо кад ја тамо нисам био и само бих 
желио знати, а вјероватно нећу никада ни сазнати, зашто хоће рећи да 
сам ја тај пут био тамо и чему му та одбрана служи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Имате ли још питања? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: У какву он то своју корист ту одбрану има, 
ја му помоћи више не могу ништа, разумијете. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Мени. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Ја нисам био тамо и ја имам свједоке да тамо 
нисам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Булат, имате ли још неко 
питање? 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Имам, имам, ту исту ноћ кад смо кренули, ти 
побијаш да ниси, био си у кући од Грге и његове супруге, ти и дошао је 
Ђуро, кад сам ја наставио даље и он је дошао к вама, тако да знаш да 
знам све, а зашто си био у тој кући ти и то је јасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није питање. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте сад Ви причали, је ли тачно ово што је он 
сада рекао? 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Јесте, јесте. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Хало. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли тачно ово што је Пане Булат рекао да сте 
тад били у кући Грге Михалића, ако сам разумела добро? 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Јесте и још се сакривао. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Ја уопће не знам госпођо шта Пане Булат 
хоће с тим да каже, не могу сад улазити, могао бих рећи и ово и оно, то 
је његова ствар, али ја тамо био нисам, нити је то жива истина, нити ће 
то икада бити истина да сам ја ту вечер био тамо, а чак ни тај дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Према томе, ја не знам зашто он то хоће 
упорно мени да стави на мене да сам ја био тамо, ја не знам, ја бих волио 
знати и кад умријем али нећу сазнати сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми само још једно питање, Пане 
Булат је овде помињао да је ту ноћ тамо у команди где је био Сава 
Малобабић, био командир чете Симо Гвојић и да је он замењивао 
командира Ваше чете Јована Малобабића ту ноћ. Реците ми, да ли Ви 
имате таквих сазнања и да ли се икад дешавало да Симо Гвојић мења 
Вашег командира чете Јована Малобабића?  
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Колико се ја сјећам то није тако, да је он 
мењао, ми смо се мењали на линији госпођо, на линији смо се ми 
мењали па сте можда Ви криво то разумили. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Ако може приговор? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА:  Ми смо се на линији мењали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Чета наша и Симе Гвојића, а да је Симо 
Гвојић мења Јову нашега командира чете, ја се тога не сјећам. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Може приговор, председнице, може приговор? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Господине Џакула, да Вас подсетим Јово 
Малобабић када је ишао у Београд у Земун ради болесне бабе, од 
супруге мајке, онда је тражио замјену и замењивао га је Симо, а присети 
се, јесте да је то било давно. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Може бити господине Пане да је то било, 
али ја се не сјећам тога, ја не могу рећи да то није било ни да је било, ја 
Вам кажем да се ја тога не сјећам, ако је било било, ако није није, али ја 
не могу рећи да није било и да је било, ја можда знам ко је где био на 
положајима. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Части ми, части ми ево моје, то је чудо шта се ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, па Ви рекосте ујутру, после те ноћи 
ујутру Јован Малобабић био с Вама тамо код бунара, да ли је тако? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Да, ујутру је био ту, ту вечер кад се то 
догодило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дошао? 
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Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Јово ујутру дошао, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви видели Симу Гвојића тог дана, ту 
ноћ или било када? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Не сјећам се да сам видио, не сјећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Тај пут се не сјећам да сам га видио, тај пут 
се не сјећам да сам га видио, може бити, али ја се не сјећам тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се, кад је Ваш командир чете Јован 
Малобабић заузет, ко га је иначе мењао кад је он нешто заузет и не 
може? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Када је Јово био заузет њега је знао мењати 
Миле Габрић мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је он заменик командира чете? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Заменик командира чете је био једно време, 
ко је после био ја се не сјећам више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Имам још једно питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Господине Џакула, да ли се сећате изјаве у 
Карловцу од Мамула Марка? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може он да се сећа изјаве, он је сведок. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Молим Вас, јер везано је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине, чекајте господине Булат, постоји 
овде неки редослед. Не може сведок да зна изјаву другог сведока. Ако 
Ви хоћете нешто да му предочите из изјаве неког сведока, то можете да 
урадите, али не можете да га питате на садржај изјаве сведока, њему 
нису доступни судски списи да он сад зна ко је шта изјављивао. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Све у реду, променићу исказ ако може? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав исказ? 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: И да поново задам питање сведоку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Променићете, реците како гласи Ваше питање? 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Господине Џакула, да ли се сјећате шта Вам је 
Марко Мамула рекао при сусрету након овог извршеног дјела? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Не сјећам се ничега, нити ми је шта реко, 
нити се сјећам шта, да ми је шта рекао, јер ја га нисам лично ништа ни 
питао ништа, колико се сјећам. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: А такође ни Адама Габрића се не сјећате изјаве шта 
Вам је рекао одма након извршења тога дјела? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Он је, шта би ми реко, не сјећам се ништа. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Добро, хвала лијепа, немам ништа више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Ја могу само рећи још, ало. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците, чујемо Вас господине Џакула. 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Госпођо судац, ја не могу да се сјетим шта је 
Марко Мамула рекао, јер Марко Мамула ни сам не зна шта је рекао 
негдје, па према томе, Марко Мамула он шта рече он то је исто један 
човек коме не треба пуно вјеровати јер он не зна шта прича јер није баш 
сам свој човек, према томе не требам уопће више коментирати то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли се сећате шта Вам рече војник 
Миле Вучинић од оца Љубана, је ли знате тог војника? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли причали с њим? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Нисам причао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, с киме сте од војника иначе причали сем са 
ова два стражара? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Само сам причао са Ђуром Кривокућом, 
Радом и Милом и ја више после нисам с никим дискутирао о тој ствари 
јер ми је то било толико грозно и други су водили о томе рачуна после, 
али ја нисам имао с тим посла. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Ако може, још бих једно питање, ако може 
председнице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Господине Џакула, с обзиром да се то наведено 
дело догодило код тебе у твоме домену одговорности, реците ми да ли 
сте какав писмени извештај поднели вишој команди у вези догађаја? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Не. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Реците ми, да ли је полиција долазила и испитивала 
Ваше војнике у вези наведеног догађаја? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Може бити, ја нисам био присутан ако је 
полиција долазила вероватно, ако Ви  велите да сте Ви знате то онда су 
вероватно и долазили, али ја нисам био присутан кад је неко испитиван. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: А реците, ми да ли је ко из бригаде долазио од 
виших старешина да испита наведено дело? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Ја се тога не сјећам, ако је долазио, нећу 
рећи да није или јесте али ја присутан био нисам, нити је мене неко 
обавјестио да долази тај и тај да испита то и то, да ја идем ту и ту. 
Опт. ПАНЕ БУЛАТ: Хвала лијепо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Џакула, да ли знате Ђоку Самарџију, 
он је исто тамо рођен у Славском Пољу, неки возач? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Знам га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули нешто, да ли је тај човек 
критичну ноћ био у Банском Ковачевцу? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Нисам чуо. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде оптужени Пане Булат помиње да је он те 
ноћи био у Банском Ковачевцу, овде оптужени Раде Вранешевић 
помиње да је ту ноћ, односно он прича у току дана, био у Банском 
Ковачевцу. И један и други оптужени у својим одбранама тврде да су 
били у Банском Ковачевцу пре него што се ово све десило? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: А ко да је био? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Пане Булат у својој одбрани тврди да 
је био те ноћи у Банском Ковачевцу, оптужени Раде Вранешевић. Да ли 
га познајете? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И један и други тврде да су ту ноћ били у 
Банском Ковачевцу пре него што се овај догађај десио? 
Сведок МИЛАН ЏАКУЛА: Ако они, њих двојица тврде да су њих 
двојица и били у Банском Ковачевцу, онда то је њихова ствар, ја од тога 
не зависим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Има ли још неких питања? Нема.  
 
 
 Довршено сведочење. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Џакула, хвала Вам што сте дошли у 
суд у Ријеци да сведочите, само мало да можете, само да са колегиницом 
судијом Ксенијом у вези овог другог сведока. 
Судија Жупанијског суда Ријека КСЕНИЈА ЗОРТ:  Реците колегице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми за овог сведока Петра Шкаљца, имате 
ли неке информације да ли ће он доћи евентуално сутра или да није у 
међувремену приступио? 
Судија Жупанијског суда Ријека КСЕНИЈА ЗОРТ:  Није приступио, а он 
је био позван за данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За данас је био позван. 
Судија Жупанијског суда Ријека КСЕНИЈА ЗОРТ: Хоћемо ли 
договорити термин или ћете слати поново замолницу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ако он данас није дошао, а сутра не 
постоји могућност, не знате можда с обзиром да је овај сведок Милан 
Џакула био предвиђен за сутра, а дошао је данас, не знате за овог Петра 
Шкаљца да ли сутра да евентуално поново успостављамо 
видеоконференцијску везу па да видимо ако би евентуално сутра 
приступио? 
Судија КСЕНИЈА ЗОРТ: Ево сведок каже да би могао Петру Шкаљцу 
рећи сутра да дође. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. У реду онда, хвала Вам. 

ВРЗ 04
47



Транскрипт аудио записа 
 са главног претреса од 14. априла 2009. године 

 
 

25

Судија Жупанијског суда Ријека КСЕНИЈА ЗОРТ:  Па ћемо већ сутра 
успоставити па можда дође. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У реду. 
Судија КСЕНИЈА ЗОРТ: Може тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може. 
Судија Жупанијског суда Ријека КСЕНИЈА ЗОРТ:  Договорено. 
 
 

Довршено. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Главни претрес се прекида у 11 часова и 03 минута и биће 
настављен дана 15. априла 2009 године са почетком у 09 часова и 30 
минута. 
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